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Krásné Vánoce
Letos sníh zase svatého Martina nestihl, ale už se 

objevil v posledním dni listopadu. I Praha nachytala 
pár vloček, ale stačilo to jen k jemnému zabílení ma-
lostranských střech. Na sídlištích se nepoznalo nic, na 
rovné střechy paneláků je vidět jen z letadla. Z parků 
a chodníků zmizel hned, a tak vlídná zima pokračuje 
dál dle současných klimatických zákonitostí oteplující 
se Evropy a světa. 

Máme před sebou poslední měsíc roku. Je to nejen 
měsíc první zimní, ale hlavně spojený s hospodářským 
fi nišem v podnikání, dobou pro zaměstnanecká setkání, 
večírky a společenské akce, ale hlavně příprava Vánoc 
a oslav konce roku. Pro věřící křesťany advent, ale při-
jímáme jej i my, s vírou na štíru. Jak hezky přehledně 
a stručně uvádí Wikipedie: Advent (z lat. adventus = pří-
chod) je začátek liturgického roku, čtyř neděl před vánoč-
ními svátky. Je to doba radostn ého očekávání příchodu 
Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání 
a dobročinnosti. Dříve byla doba adventní zároveň dobou 
postu, kdy byly zakázány zábavy, svatby a hodování. V na-
ší tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to ži-
votnímu stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem 
byla intenzivní práce v době od jara do podzimu, kdy bylo 
nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek 
v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní pe-
ří, šití, pletení, předení a tkaní. Co však zbylo z adventu 
a oslav Vánoc pro dnešní dobu? Stručně řečeno, skoro 

nic. Duchovního po-
zadí je tam poskrov-
nu. Rozjímání, to 
vůbec nevíme, co je, 
anebo hodně má-
lo. Pokud si troufnu 
provést statistický 
odhad, kdo u nás 
adventně rozjímá, 
tak mi vyšlo: mládež 
do 18 let – 0,01 %,
věková skupina 19 až
35 let – 1,2 %, 36 až 
50 let – 1,4 %, 50 až 
100 let – 3 %. Takže
pro koho jsou ty Vá-
noce? Odpověď je na-
snadě. Vyhrává mar-

keting ne Vánoc křesťanských, ale obchodních. Nějak se 
to v obdobích blahobytu překulilo asi podobně jako za 
totáče při oslavě Velkého října, který se slavil naštěstí ne 
sedmnáctého, ale 7. listopadu, a v lampionových průvo-
dech, sice dost povinných, byla velká sranda. Tato na prv-
ní pohled absurdita se tedy dotkla i největších křesťan-
ských svátků. Naštěstí (nebo ku škodě věci?) je křesťanů 
tak málo a ke všemu jsou ve své víře velmi pokorní a ne-
jsou zdaleka tak agresivní jako i byť náš méně aktivní po-
litik, že se nemůže změnit k lepšímu vůbec nic. Občas sice 
vypustí televizní hlasatelku při zprávách na Štědrý den 
křesťansky naladěnou slzu, ale už se asi u toho těší, jak 
poběží domů a předvede svým ratolestem sto padesát devět 
dárků pod stromečkem, které nápaditě nadělil a rozestřel 
pod větve sám Ježíšek. A pak nesmím zapomenout na roz-
svícené pompézní vánoční smrky na Staroměstských a ji-
ných náměstích a trhy s obludnými potravinami tvářícími 
se farmářsky a dovedně. Člověk po třech sklenicích sva-
řáku v půjčených pohárcích má ty svoje úplně vyšinuté, 
a tak se kupuje a nereklamuje. Co ale musím uznat, když 
tam jdete s rodinou nebo s přáteli, je to zase sranda. Jen 
ty koledy mi tam znějí nějak falešně. 

Největší záchranou pro pozitivní hodnocení Vánoc 
jsou malé děti. Dětská duše je vždycky věřící. Věří svým 
nejbližším a věřit, že dárky přinesl Ježíšek, je vírou po-
svátnou a je to jejich výsadní a nádherné právo. Sice ji 
taky za pár let ztratí, ale z těch několika Štědrých dnů 
prožitých s vírou budou žít tak jako my starší celý život. 
A to mějme na paměti stále. Vánoce však, i přes všech-
ny ty zaměnitelnosti a jejich zneužívání a využívání, 
jsou svátky klidu a zastavením téměř pro všechny, i pro 
největší neznabohy. Ani trochu mě nenapadlo, že by to 
chytlo přišedší z jihovýchodu, i když pánbůh ví? Takže 
přeji pěkný průběh prosince, tedy adventu, pak hodně 
pohody při prožití svátků samých. A k tomu si dovolím 
ještě jednu odbornou poznámku. Vepřového masa má-
me málo, našeho ještě méně, takže na štědrovečerní stůl 
patří kapr či jiná ryba. A pozor na kosti. Krásné Vánoce.

Ing. František Kruntorád, CSc.

Celkem 3,8 miliardy korun získají 
v příštím roce čeští zemědělci prostřed-
nictvím národních dotací. Jsou určené 
hlavně na programy, které přispívají ke 
zlepšování podmínek v chovech zvířat ne-
bo k udržení odvětví, která jsou důležitá 
pro zachování zaměstnanosti na venkově 
i ke zvýšení konkurenceschopnosti čes-
kého agrárního sektoru. Návrh dotačních 
programů schválila vláda. 

V roce 2020 rozdělí Ministerstvo země-
dělství národní dotace například na programy 

proti rozšiřování nákaz hospodářských zvířat, 
na programy, jejichž existence je pro udržení 
a rozvoj jednotlivých komodit nezbytná (např. 
podpora včelařství) i ekologicky zaměřené 
programy (např. biologická a fyzikální ochra-
na jako náhrada chemické ochrany rostlin).

„Dotační programy jsou nastavené tak, aby 
pomohly zabránit nepříznivému vývoji v ně-
kterých odvětvích živočišné výroby. Protože 
právě ta jsou nezbytná pro zachování zaměst-
nanosti na venkově a přitom v současnosti 
ztrácí pozice, přestože v České republice exis-
tují předpoklady pro konkurenceschopnou 

produkci. Konkrétně mohu například uvést 
chovy prasat a drůbeže,“ řekl ministr Miro-
slav Toman. 

Do odvětví živočišné výroby směřuje při-
bližně 2,7 miliardy korun, do rostlinné výro-
by 351 milionů, do potravinářství 578 mili-
onů a na ostatní aktivity 193 milionů korun. 

 Struktura dotací navazuje na programy 
z předešlých let. Podporu bude od příštího 
roku vyplácet Státní zemědělský intervenční 
fond (s výjimkou programu Genetické zdro-
je, který bude nadále v gesci MZe). 

 MZe

Ministerstvo zemědělství podpoří v roce 2020 
národními dotacemi především zlepšení podmínek 

v chovech hospodářských zvířat

Agrární export do Ruska byl v loňském 
roce nejvyšší v historii, dosáhl hodnoty 
122 milionů eur. Vývoz piva meziročně
vzrostl o 55 procent, zájem má ruská strana
také o dovoz máku, osiva, sadebního ma-
teriálu či technologií a strojů pro pre-
cizní zemědělství. Obě země také chtějí, 
aby pokračovala společná pracovní sku-
pina pro zemědělství, sejít by se měla 
v první polovině roku 2020 v Praze. Sho-
dl se na tom ministr zemědělství Miroslav 
Toman při jednání se svým ruským pro-
tějškem Dmitrijem Nikolaevič em Patruš e-
vem.

„Agrární vývoz do Ruska roste díky ak-
tivitě český ch fi rem, kterou Ministerstvo ze-
mědělství podporuje. Využíváme celou ř adu 

proexportní ch ná strojů . Ve vybraných zemích 
fungují zemědělští diplomaté, míváme ná rod-
ní  expozici na některých veletrzích nebo or-
ganizujeme incomingové mise. Ruská strana 
má zájem zejména o moderní zemědělské 
technologie, osivo pro zeleninu či květiny, 
sadbu brambor, ale také o spolupráci mezi 
výzkumnými institucemi a univerzitami. Na-
bízí také zvýhodněné podmínky při investi-
cích do společných podniků,“ řekl ministr 
zemědělství Miroslav Toman. Ruského mi-
nistra také pozval na návštěvu České repub-
liky.

O možnostech vzájemné spolupráce jed-
nal ministr Toman také s gubernátorem 
Orlovské oblasti Andrejem Evgenijevičem 
Klyčkovem. Pro rozvoj zemědělského ob-
chodu je jednání přímo s ruskými regiony 
klíčové.

„Za perspektivní považuji spolupráci v ob-
lasti chovu mléčného skotu. Jde nejen o ex-
port jalovic a genetického materiálu, ale také 
o zajištění inseminace a komplexních služeb 
souvisejících s prováděním kontroly užitko-
vosti a dědičnosti skotu. Orlovská oblast by 
také ráda navázala spolupráci s českými fi r-
mami v technologiích na čištění odpadních 

vod a řešení emisí znečišťujících látek ze ze-
mědělství,“ uvedl ministr Toman.

Největšími položkami agrárního exportu 
z ČR do Ruska jsou krmiva pro zvířata a pi-
vo. Velmi dobré jméno má v Rusku také čes-
ký chmel a slad, sadba brambor, a zejména 
český modrý mák. Podle informací ruského 
Svazu pekařů a cukrářů pochází zhruba 80 % 
na ruském trhu z ČR.

Rusko je pro ČR nejdůležitějším obchod-
ním partnerem v agrární oblasti mimo ze-
mě EU. I proto bude mít MZe  v roce 2020 
dvě ná rodní expozice v Rusku – na vele-
trzí ch Agrokomplex Ufa v Baškortostá nu 
a na veletrhu WorldFood v Moskvě. MZe 
také dlouhodobě spolupracuje se Samar-
skou oblastí , kde funguje česko-ruský  pro-
jekt „Centrum chovu mlé č né ho skotu“, kte-
ré se věnuje praktické mu školení specialistů 
a vý měně zkušeností  v oblasti kontroly užit-
kovosti, genetiky, vedení  plemenné knihy 
apod.

Na pracovní cestě do Ruské federace mi-
nistra doprovází také představitelé 20 vý-
znamných českých zemědělských a potravi-
nářských fi rem, kteří zde jednají s ruskými 
partnery. 

Ministr zemědělství po jednání s ruským ministrem
 zemědělství Patruševem: Export do Ruska roste, 

zájem je o pivo, mák, ale i osiva a sadbu

Krásné a klidné svátky, 
hodně štěstí a spokojenosti přeje 

 vydavatelství AGRAL s. r. o.
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Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce.

Přejeme Vám tímto krásné a klidné prožití vánočních 
svátků, do nového roku 2020 mnoho štěstí, zdraví, lásky, 

spokojenosti. A mnoho úspěchů ve všech osobních 
i pracovních záležitostech.

CARLA spol. s r. o.

eme Váám za projjevenou ddůůůvěěru v upllynulém

w w w.carl a .cz
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Hlavním záměrem návrhu ústavního zákona 
je nadřazení veřejného zájmu na ochranu vo-
dy pro lidskou potřebu všem ostatním veřej-
ným zájmům. Cílem je i zabezpečení práva na 
vodu každému obyvateli z veřejně dostupných 

zdrojů za přijatelných společenských a so-
ciálních podmínek. Návrh vychází z analýzy 
Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kterou 
si nechalo zpracovat MZe. 

Ochrana vodních zdrojů, zabezpečení udržitel-
ného zásobování obyvatel pitnou vodou, výstav-
ba nových vodárenských zdrojů, péče o vodovo-
dy a kanalizace, to jsou hlavní témata prvního 
návrhu ústavního zákona na ochranu vody v čes-
ké legislativě. Návrh připravilo Ministerstvo ze-
mědělství, jednalo o tom při setkáních u kula-
tého stolu i se zástupci dalších resortů, politiky 
a odborníky. 

„Každý obyvatel má právo na užívání pitné 
vody pro zajištění základních životních potřeb 
z vodovodu pro veřejnou potřebu, případně na 
vodu z veřejně dostupných zdrojů, za společensky 
a sociálně přijatelných podmínek. Pokud ochra-
nu vody zakotvíme do ústavního zákona, poskyt-
neme jí tak pevnější právní pozici, a zároveň tak 
zdůrazníme, jak důležitá pro společnost je,“ řekl 
ministr Miroslav Toman. 

Po diskuzi s odborníky chce MZe zapracovat 
do návrhu všechna doporučení a připravit další 
verze k projednávání tak, aby bylo možné návrh 
ústavního zákona předložit do vlády co nejdříve. 

Česká republika by s ohledem na dopady změ-

ny klimatu měla zavést zvýšenou ochranu vody 
a vodních zdrojů ve veřejném zájmu. Doporuče-
nou formou je právě ústavní zákon, ve kterém 
bude možné rozepsat podmínky podrobněji, než 
by to bylo možné ve stručné úpravě Ústavy.

Mnoho států na celém světě má ústavní 
ustanovení, ve kterém je zakotvena ochrana vo-
dy jako rozhodující složky životního prostředí. 
Z evropských zemí se ochraně vody věnují na 
ústavní úrovni například Slovensko, Slovinsko, 
Polsko, Itálie, Francie a Španělsko. Slovenská 
ústava výslovně ukládá státu při rozhodování 
o využívání přírodních zdrojů dbát na zájmy bu-
doucích generací.  MZe

Ochrana vodních zdrojů pro současnost i pro budoucnost je hlavním 
cílem ústavního zákona, který navrhuje Ministerstvo zemědělství

U příležitosti Evropského antibiotického 
dne se dne 18. listopadu 2019 konal v Pra-
ze v budově Státní veterinární správy mezi-
národní odborný seminář věnovaný tematice 
antimikrobiální rezistence (AMR), zodpověd-
nému zacházení s antibiotiky a rizikům spo-
jeným s jejich nevhodným užíváním. 

Seminář byl uspořádán Odborem bezpečnos-
ti potravin Ministerstva zemědělství (MZe) ve 
spolupráci s Ministerstvem pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka Slovenské republiky. Reali-
zaci zajistilo Koordinační místo pro vědeckou 
a technickou spolupráci s EFSA v České republi-
ce a Národný kontaktný bod pre vedeckú a tech-
nickú spoluprácu s EFSA Slovenskej republiky.

Úvodního slova se ujala ředitelka Odboru 
bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová za 
Ministerstvo zemědělství a náměstkyně pro 
řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví 
Ministerstva zdravotnictví a hlavní hygienička 
ČR Mgr. Eva Gottvaldová.

Se svým příspěvkem vystoupil zástupce Ev-
ropského úřadu pro bezpečnost potravin, dále 
zástupci státní správy, příslušných dozorových 
orgánů, zdravotních ústavů a výzkumných orga-
nizací. Semináře se rovněž zúčastnili i zástupci 
profesních organizací (Komora veterinárních lé-
kařů ČR) nebo přímo Subkomise pro antibiotic-
kou politiku ČLS JEP.

Dr. Pietro Stella z oddělení biologického ne-
bezpečí a kontaminantů Evropského úřadu pro 
bezpečnost potravin (Biological Hazards and 
Contaminants Unit – EFSA) představil aktivi-
ty úřadu EFSA v oblasti AMR a aktuální si-
tuaci EU. V části týkající se státního dozoru 
vystoupili zástupci Ústavu pro státní kontrolu 
veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně Mgr. 
Lucie Pokludová, Ph.D., a MVDr. Jiří Bureš 
s informací o spotřebě veterinárních antimik-
robik v ČR v kontextu EU a ve vztahu k mi-
nulosti, současnosti a budoucnosti; doc. Ing. 
Lucia Bírošová, Ph.D., z Fakulty chemickej 
a potravinárskej technológie Slovenské tech-
nické univerzity v Bratislavě s příspěvkem 
k bakteriální rezistenci vůči antibiotikům ve 
vztahu člověka a potravin; a MVDr. Tomáš 
Černý, vedoucí oddělení bakteriologie Státního 
veterinárního ústavu v Praze, s výsledky 
testování vybraných zoonotických a indikátoro-
vých agens izolovaných na základě rozhodnutí 
Komise 2013/652/EU o sledování a ohlašování 
antimikrobiální rezistence zoonotických a ko-
menzálních bakterií (výsledky testování v letech 
2014–2018).

Ve specializovaném výzkumném bloku před-
nášek vystoupila se svojí přednáškou k roli 
potravin při šíření bakterií rezistentních ke ko-
listinu doc. MVDr. Renáta Karpíšková, Ph.D., 
vedoucí oddělení bakteriologie Výzkumného 
ústavu veterinárního lékařství v Brně; Ing. An-
drea Mojžišová, Ph.D., vedoucí odboru bakte-
riologie Veterinárního a potravinového ústavu 
v Dolnom Kubíne (SK), s tématem vepřového 
masa jako jednoho z vektorů šíření determi-
nantů mikrobiální rezistence a doc. Ing. Petra 
Olejníková, Ph.D., z Fakulty chemickej a po-
travinárskej technológie Slovenské technic-
ké univerzity v Bratislavě (SK) s příspěvkem 
týkajícím se odpovědí mikroskopických 
hub na přítomnost antifungálních sloučenin 
a možnosti hledání nových specifických míst 
zásahu.

Dobré propojení s praxí ukázala MVDr. Ivana 
Kucharovičová, vedoucí oddělení bakteriologie 
Státního veterinárního ústavu v Jihlavě, jehož 
součástí je i Referenční laboratoř – antibiotic-

ké centrum pro veterinární klinickou praxi (ve 
spolupráci s Mgr. Kateřinou Tlačbabovou) v pří-
spěvku týkajícím se Národního programu sledo-
vání rezistencí k antimikrobikům u veterinárně 
významných patogenů (pilotní studie zahájená 
2015). K odpovědnému používání antimikrobik 
v praxi je totiž třeba mít přesné informace opí-
rající se o stanovení diagnózy včetně stanovení 
příčiny onemocnění.

Praktické otázky a dopady antimikrobní re-
zistence představili ve své prezentaci zástupci 
Komory veterinárních lékařů, MVDr. Karel Da-
niel (viceprezident KVL) a MVDr. Ota Huml, 
vedoucí laboratoře společnosti Vedilab s. r. o. 
v Plzni, ve vztahu k mastitidám dojnic a respi-
račním onemocněním mladého skotu. 

Humánní oblast prezentoval svou přednáš-
kou na téma indikace antibiotické léčby u jed-
notlivých odborností lékařů v ČR pan MUDr. 
Michal Prokeš ze společnosti DrugAgency a. s., 
přednesenou ve spolupráci s doc. MUDr. Vilmou 
Marešovou, CSc., předsedkyní Subkomise pro 
antibiotickou politiku ČLS JEP.

Prezentace, které na semináři zazněly, jsou 
dostupné na internetových stránkách www.bez-
pecnostporavin.cz, v kategorii „Antimikrobiální 
rezistence“.

EVROPSKÝ 
ANTIBIOTICKÝ DEN

Evropský antibiotický den pořádá Evrop-
ské středisko pro kontrolu a prevenci nemocí 
(ECDC) jako celoevropskou kampaň za ome-
zení užívání antibiotik. Tento den je partne-
rem Světového antibiotického týdne, který po-
řádá Světová zdravotnická organizace (WHO) 
a který byl pro letošní rok naplánován na 18. až 
24. listopadu 2019.

Cílem Evropského antibiotického dne je zvý-
šit povědomí o hrozbách, které představují bak-
terie rezistentní k antibiotikům, a také o uváž-
livém využívání antibiotik. Proto se pravidelně 
nejen u nás, ale i v ostatních evropských zemích 
pořádají akce zaměřené na problematiku antimi-
krobiální rezistence a tento seminář byl jednou 
z nich. Jaké jsou hrozby antimikrobiální rezis-
tence, jak nás může ohrozit a jak tento problém 
řešit, jsou témata, s nimiž se mohla touto cestou 
seznámit odborná i laická veřejnost.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ A AMR
Pro MZe je téma antimikrobiální rezistence 

velmi důležité a neustále se jím zabývá ve spo-
lupráci se Státní veterinární správou a Ústavem 
pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů 

a léčiv. V roce 2013 vznikla pracovní skupina 
pro antimikrobika. Cílem této pracovní sku-
piny je nastavení exaktních pravidel a priorit 
antibiotické politiky v rámci MZe a také spo-
lupráce s Centrální koordinační skupinou ná-
rodní antibiotické politiky (CKS NAP). Na této 
úrovni proběhla a probíhá spolupráce s humán-
ní oblastí na vytvoření a realizaci aktualizova-
ného Akčního plánu Národního antibiotického 
programu České republiky (AP NAP) na období 
2019–2022. Tento společný materiál Minister-
stva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, 
který reflektuje závazky členských států EU, 
které se v závěrech Rady ministrů zdravotnictví 
ze dne 17. 6. 2016 zavázaly k přijetí Národních 
akčních plánů k tlumení antibiotické rezistence 
(AMR), byl dne 28. ledna 2019 schválen Vládou 
ČR usnesením č. 75.

Bakterie a jejich rezistence neznají hrani-
ce států ani oborů. MZe si je plně vědomo své 
odpovědnosti a dlouhodobě vnímá a aktivně 
podporuje potřebu mezisektorové spolupráce. 
Svoji odpovědnost realizuje například prostřed-
nictvím programů, jejichž cílem je prevence 
vzniku a rozvoje infekčních onemocnění v cho-
vech zvířat, jako jsou programy tlumení nákaz 
či zlepšování dobrých životních podmínek zví-
řat, i dalšími opatřeními k zajištění bezpečnosti 
potravin a v neposlední řadě i zaváděním sys-
témů kvality, jejichž součástí jsou i opatření 
k tlumení rezistence k antimikrobikům. MZe je 
připraveno plnit všechny své závazky plynoucí 
z letos schváleného již druhého Akčního plánu 
Národního antibiotického programu a dosáhnout 
v resortu zemědělství dalších hmatatelných vý-
sledků, které potvrdí to, že v České republice 

produkované potraviny mají nadstandardní kva-
litu a zajistí dlouhodobou udržitelnost hospo-
daření na národní úrovni. Toto vše však bude 
znamenat investice nejen fi nanční, ale i zajištění 
příslušných lidských zdrojů a investice do vzdě-
lání a výzkumu.

POUŽÍVÁNÍ ANTIMIKROBIK 
V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI

Dozorové orgány státní správy kontrolu-
jí používání antimikrobik na farmách a Česká 
republika dlouhodobě sleduje celkové spotřeby 
antimikrobik (tzn. u zvířat produkujících po-
traviny, ale i u zvířat v zájmových chovech). 
Veterinárních antimikrobik se v současné do-
bě používá o polovinu méně než před deseti 
lety. 

Celkový pokles spotřeb veterinárních antimi-
krobik v ČR (ve sledovaných letech 2006–2017) 
o 55 % (vyjádřeno z hmotnostních objemů v tu-
nách) a o 44 % (vyjádřeno ve vztahu k popula-
ci/biomase hospodářských zvířat) by mohl být 
i pro české konzumenty potravin určitým sig-
nálem o kvalitě tuzemské produkce. Doložená 
čísla rovněž ukazují, že chovy v České republice 
nejen respektují zákaz používat antibiotické sti-
mulátory růstu a produkce, ale že rovněž výraz-
ně pokleslo podávání antimikrobik preventivně 
a že se naopak posiluje individualizace léčby 
tam, kde je to možné. Potěšitelné je, že trend 
poklesu spotřeb není způsoben např. celkovými 
nižšími stavy chovaných hospodářských zvířat. 

Nízká je rovněž míra používání antimikrobik, 
která by měla být ponechána především pro léč-
bu těžkých infekcí v humánní medicíně (např. 
kolistinu), kde je ČR dlouhodobě pod cílem 
stanoveným pro veterinární oblast v rámci EU, 
nicméně ještě stále je co zlepšovat u dalších an-
timikrobik se zásadním významem pro humánní 
oblast.

Ačkoliv dochází ke snížení aplikace antimi-
krobik v praxi, trendy antibiotické rezistence 
na úrovni Evropy, zvláště v humánní oblasti, 
nejsou příznivé, což potvrzují údaje z evrop-
ského sledování antibiotické rezistence (Eu-
ropean Antimicrobial Resistence Surveillance 
Network, EARS-Net). Rezistence vůči antibio-
tikům je stále závažnějším problémem pro ve-
řejné zdraví, jelikož rezistentní bakterie se sta-
ly každodenním problémem v nemocnicích po 
celé Evropě. I v České republice trvale vzrůstá 
rezistence vůči antibiotikům u téměř všech nej-
významnějších druhů bakterií, které vyvolávají 
infekce u hospitalizovaných pacientů, a bohu-
žel stoupá rezistence u bakterií, které způsobují 
běžné infekce mimo zdravotnická zařízení. Na 
druhou stranu, antimikrobika pro zvířata stále 
potřebujeme. I přes opatření biologické bez-
pečnosti, snahu o zlepšení podmínek chovu 
zvířat a prevenci onemocnění například vakci-
nací (která je nákladnější než antimikrobika), 
stále ještě mohou zvířata onemocnět a je nut-
no je léčit, případně podat metafylakticky lék 
zvířatům v bezprostředním ohrožení vzplanutí 
infekce.

K používání antimikrobik, stejně jako i v hu-
mánní medicíně, je potřeba přistupovat s velkou 
odpovědností tak, aby zůstala účinná i pro dal-
ší generace. Zachovat účinnost antibiotik není 
úkol jen pro vědce a lékaře; svým odpovědným 
přístupem ke správné antibiotické léčbě ovliv-
ňujeme výsledek tohoto velkého úkolu v každo-
denním životě všichni.

 MVDr. Vladimír Brychta,
Odbor bezpečnosti potravin,

MZe

Seminář u příležitosti Evropského antibiotického 
dne na téma „Antimikrobiální rezistence“



V uplynulých listopadových dnech si již tra-
dičně zainteresované organizace v celém světě
připomínají takzvaný Antibiotický týden vy-
hlašovaný Světovou zdravotnickou organizací
(WHO) a v jeho rámci nutnost zodpovědného
přístupu k používání antibiotik. Nevhodné nebo
nadměrné užívání antibiotik může vést k větší
odolnosti bakterií, což je nebezpečné pro zví-
řata i lidi. Státní veterinární správa (SVS) dlou-
hodobě osvětu nabádající k odpovědnosti při 
používání veterinárních antibiotik maximálně 
podporuje a v rámci svého dozoru kontroluje
jejich užívání v chovech i výskyt nadlimitních 
hodnot antibiotik v potravinách živočišného 
původu.

O tom, že si i zainteresované subjekty v oblasti 
veterinární medicíny a chovu hospodářských zví-

řat začaly uvědomovat důležitost zodpovědnější-
ho přístupu k antibiotikům, svědčí klesající spo-
třeba antibiotik v chovech, která se dle dostupných 
údajů v letech 2006–2017 snížila o více než po-
lovinu. Ve srovnání s ostatními evropskými státy 
je spotřeba veterinárních antibiotik v ČR průměr-
ná. V posledních letech probíhá diskuse o mož-
ných rizicích spojených s používáním antibiotik 
v chovech hospodářských zvířat. Ta vyplývají 
jak z možného přenosu rezistentních bakterií, tak 
z „přenosu rezistencí“ mezi jednotlivými mikroo-
granismy. Potenciální riziko představují také pří-
padné zbytky antibiotik v živočišných produktech.

Státní veterinární dozor si tato rizika uvědo-
muje. V rámci monitoringu cizorodých látek pro-
to mimo jiné sleduje výskyt nadlimitních hodnot 
antibiotik u všech kategorií potravin živočišného 
původu. Kontrolováno je rovněž užívání antimi-
krobiálních látek (antibiotik) v chovech. Celý 
systém má směřovat k tomu, aby byla veterinární 
léčiva používána odpovědně a pouze v odůvod-
něných případech. V loňském roce bylo v rámci 
monitoringu cizorodých látek vyšetřeno celkem 

2177 vzorků. U velkých hospodářských zvířat 
byly odebírány z každého vyšetřovaného kusu 
vždy vzorky svalů, jater a ledvin na stanove-
ní zbytků antibiotik. U drůbeže a králíků byly 
vyšetřovány vzorky svaloviny a jater. Vyšetřo-
vány byly také vzorky ryb, mléka, vajec a me-
du. Maximální limit reziduí antibiotik byl pře-
kročen v šesti případech. Ve třech případech se 
jednalo o prasnice, ve zbývajících případech šlo 
o skot. Tato zjištění většinou svědčí o nedodržení 
ochranné lhůty po poslední aplikaci léku nebo 
o použití léku nesprávným způsobem. 

Další, řádově stovky vzorků, jsou vyšetřo-
vány na jatkách při každém podezření na ne-
dodržení ochranné lhůty nebo předchozí léčbu 
zvířat. Vzorky potravin živočišného původu 
jsou odebírány a vyšetřovány také při kontrolách 
zásilek v místě určení ze zahraničí. Také zde vý-
sledky vyšetření vykazují jen ojedinělé nadlimit-
ní nálezy antibiotik. Ve všech případech zjiště-
ní nevyhovujícího nálezu jsou nařízena opatření 
k zabránění uvádění kontaminované potraviny ke 
spotřebiteli, nebo jsou zpřísněna kritéria dozoru 

na hospodářství s cílem zabránit většinou 
nesprávnému použití léčiva nebo nedodržení 
ochranné lhůty. V dosavadním průběhu letošního 
roku bylo překročení limitu zjištěno ve třech pří-
padech (slepičí vejce, prasnice, prase na výkrm).

Antibiotika se v chovech hospodářských 
zvířat používají v medicínsky odůvodněných 
indikacích s cílem zachování dobrého zdravot-
ního stavu a užitkovosti a jejich odpovědné po-
užívání přináší řadu pozitiv. Minimalizují na-
příklad četnost, závažnost a zdravotní dopady 
výskytu infekčních onemocnění zvířat a s tím 
spojené i nepříznivé ekonomické dopady. Pro-
tože používání antibiotik přináší také řadu rizik, 
je v celé Evropské unii od roku 2006 zakázáno 
používat antibiotik coby stimulátorů růstu a pro-
dukce u potravinových zvířat, k čemuž do té do-
by mohlo legálně docházet. V České republice 
se díky opatřením na úrovni Ministerstva země-
dělství, chovatelů a veterinárních lékařů zlepšu-
je zdravotní stav zvířat a některá ekonomicky 
i medicínsky závažná onemocnění zvířat se daří 
z chovů postupně „vymýtit“. 
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 Výskyt Afrického moru prasat (AMP) v Pol-
sku v blízkosti města Nowa Sól představuje 
zvýšené riziko zavlečení této nákazy i na úze-
mí Libereckého kraje. Na základě zkušenos-
tí s AMP v okolních státech totiž současná 
120kilometrová vzdálenost nejbližšího ohnis-
ka nákazy od hranic kraje není bezpečnou 
vzdáleností. Krajská veterinární správa pro 
Liberecký kraj (KVS) proto zahájila intenzivní 
přípravu na případný výskyt této nákazy na 
území kraje.

Ofi ciální informace o výskytu AMP v blízkosti 
hranic Libereckého kraje odstartovala řadu akti-
vit a opatření ze strany KVS. Nejdříve se sešlo 
vedení KVS a řídící skupina pro případnou li-
kvidaci nákazy. Na jednání byly stanoveny kon-
krétní úkoly. Ty spočívají mimo jiné v kontro-
le pohotovostních souprav KVS pro zdolávání 
nákaz vedoucími pracovníky epizotologického 

odboru. Dále ředitel epizootologického odboru 
nařídil aktualizaci pohotovostního plánu ke zdo-
lávání této nákazy a proškolení všech zaměstnan-
ců KVS o průběhu a jejich případném nasazení 
při zdolávání nákazy.

Již v září letošního roku provedla KVS simu-
lační cvičení pro případ výskytu moru na území 
kraje s cílem připravit příslušné pracovníky na 
možný výskyt nákazy na území kraje. Aktuálně 
KVS rovněž kontaktovala všechna myslivecká 
sdružení v kraji a informovala je o současné ná-
kazové situaci v Polsku. Ředitel KVS o situaci 
informoval rovněž představitele krajského úřa-
du, zemědělského výboru kraje a složek Integro-
vaného záchranného systému. Spolupráce všech 
uvedených organizací je totiž velmi důležitým 
prvkem při případném zdolávání nákazy.

Ve svých dalších krocích se KVS zaměří na in-
formovanost chovatelů, zpracovatelů masa z di-
vokých prasat a prasat domácích, potravinářské 

podniky, zařízení veřejného stravování a samo-
zřejmě na veřejnost. Bude se tak dít nejen formou 
osobní, např. v rámci semináře pro myslivecká 
sdružení Libereckého kraje, ale také formou roz-
mísťování tištěných informačních letáků.

Riziko pro území kraje nepředstavují totiž jen 
nakažená migrující divoká prasata, ale také ne-
dostatečné tepelně opracované potraviny z nich 
pocházející, případně trofeje lovců z území zasa-
ženého nákazou. Inspektoři KVS budou v násle-
dujících týdnech kontrolovat zabezpečení chovů 
prasat domácích, zda tyto udržují opatření, vy-
plývající z již dříve vyhlášených a nadále trvale 
platných mimořádných veterinárních opatření 
SVS pro celou ČR.

O výrazném posunu nákazy v rámci Polska 
informovala Státní veterinární správa v tiskové 
zprávě z 19. listopadu a apelovala při té příle-
žitosti na nutnost dodržovat platná mimořádná 
veterinární opatření a dalších zásad bezpečnosti 

v chovech a při obchodování s vepřovým ma-
sem a zvěřinou. V současné době ve výše uvede-
ném regionu západního Polska evidují dvanáct 
případů výskytu nákazy u uhynulých divočáků. 
V tamních chovech domácích prasat nákaza zjiš-
těna nebyla.

AMP je přenosný pouze na prasata (domácí 
i divoká) a není nebezpečný pro člověka, nicmé-
ně může mít vážné ekonomické dopady v cho-
vech prasat. V současné době je hlášen výskyt 
AMP na Ukrajině a v Srbsku, vedle toho také 
v 10 členských státech EU: Belgii, Bulharsku, 
Estonsku, Itálii (výskyt pouze na Sardinii), Litvě, 
Lotyšsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Slo-
vensku. Zásilkám vepřového masa a zvěřiny ze 
zemí s AMP se veterinární dozor dlouhodobě 
věnuje a namátkově maso testuje na přítomnost 
původce.

 Roman Šebesta,
ředitel KVS pro Liberecký kraj

K VS pro Liberecký kraj se připravuje na možný výskyt 
afrického moru prasat

SVS připomíná důležitost zodpovědného přístupu k veterinárním antibiotikům

Jelikož se nezadržitelně blíží vánoční 
svátky, upozorňuje Státní veterinární sprá-
va (SVS) pouliční prodejce  kaprů, tak jako 
každý rok, na povinnost nahlásit minimálně 
sedm dní před zahájením prodeje, kdy a kde 
budou ryby prodávat. Veterinární inspektoři 
na základě obdržených hlášení plánují kon-
troly prodejců. K nahlášení již několik let 
slouží výhradně on-line formulář na interne-
tových stránkách SVS https://www.svscr.cz/
online-formulare/formular-pro-hlaseni-sezoniho-
-prodeje-zivych-ryb/. SVS žádá chovatele, 
aby své stánky nahlašovali výhradně tímto 
způsobem.

Zájemci o prodej živých ryb mohou uvedený 
formulář využívat ke komunikaci se SVS nejen 
před Vánoci, ale i po zbytek roku. Tato forma 
prodeje totiž není už výhradně sezónní záležitos-
tí. Před zahájením prodeje jsou prodejci povinni 
seznámit se s požadavky na samostatná prodejní 
místa a pravidly pro prodej živých ryb, stejně tak 
s doporučeními pro osoby provádějící porážení 
ryb při prodeji. 

Přestože se nesplnění nahlašovací povinnosti 
může zdát někomu pouhou formalitou či zbytečnou 
byrokratickou zátěží, není tomu tak. Právě na zákla-
dě těchto hlášení totiž SVS plánuje a následně kaž-
doročně provádí kontroly prodejců. Nenahlášení 
prodejci se tak mohou vyhnout kontrole, a tím mi-

mo jiné ohrozit zdraví nakupujících. Kontrolováni 
jsou přednostně ti prodejci, u nichž byly v předcho-
zím roce zjištěny závady, a také prodejci zcela noví. 

Před loňskými Vánoci nahlásili prodejci Státní 
veterinární správě v celé ČR téměř 2400 prodej-
ních míst.  Kontrolou prošla před svátky více než 
jedna tisícovka prodejních míst. Z toho alespoň 
jednu závadu zjistili ve třech procentech případů. 
Z dlouhodobého hlediska se úroveň prodeje vá-
nočních kaprů zlepšuje.

www.svscr.cz

Petr Vorlíček,
SVS

Prodejci vánočních kaprů mají nejvyšší čas nahlásit své stánky

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2020 
byla zveřejněna

 Ministerstvo zemědělství (MZe) a Stát-
ní veterinární správa (SVS) zveřejnily na 
svých úředních deskách Metodiku kontro-
ly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 
2020 (dále jen Metodika). Jeden ze zásadních 
koncepčních dokumentů pro státní veterinární 
dozor a důležitý dokument pro chovatele 
hospodářských zvířat či myslivce každoročně 
navrhuje rozsah povinných preventivních 
a diagnostických úkonů, které mají předcházet 
vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze 
zvířat na člověka. Dokument reaguje na vývoj 
nákazové situace. Pro příští rok přináší proti 
současnému stavu několik změn.

Včelaři v České republice nebudou v příštím 
roce na podzim povinně preventivně ošetřovat 
svá včelstva proti varroáze. Plošné preventivní 
ošetření neumožňuje sledovat skutečný výskyt 
nákazy a současně také zvyšuje i riziko vzniku 

rezistence roztoče na jednotlivé antiparazitární 
přípravky. Podzimní ošetření proti varroáze se 
proto bude nově provádět pouze v indikova-
ných případech, a to na základě pravidelné-
ho monitoringu výskytu roztoče, který bude 
provádět chovatel individuálně na jednotlivých 
stanovištích. SVS k tomuto účelu vypracovala 
metodický pokyn, který je přílohou Metodiky.

Metodika pro příští rok přináší také změnu 
režimu vyšetření plemenných býků pro přiro-
zenou plemenitbu na původce kampylobakte-
riózy (Campylobacter foetus ssp. veneralis). 
Doposud se povinné vyšetření provádí před 
zařazením (přemístěním) plemenných býků do 
stáda, v němž budou zabezpečovat přirozenou 
plemenitbu, a také před každým přesunem me-
zi chovateli. Nově se bude vyšetření provádět 
pouze před prvním zařazením do přirozené ple-
menitby, což je za současné příznivé nákazové 

situace dostačující. Plemenní býci budou záro-
veň vyšetřeni i na Trichomonas foetus (bičenku 
dobytčí).

Ruší se povinnost chovatelů vakcinovat 
proti bakterii Salmonella Enteriditis v cho-
vech nosnic pro konzumní vejce před zahá-
jením dalšího snáškového období. Kontro-
la výskytu  salmonel v hejnech starších než 
80 týdnů bude zajištěna přísnějším monito-
ringem prováděným prostřednictvím odběru 
úředních vzorků. Důvodem zrušení vakcinace 
je nemožnost s ohledem na požadavky legis-
lativy na pohodu zvířat provést tzv. „přepeře-
ní“,  a ukončit tak snášku před novým produkč-
ním obdobím. Pro nosnice ve snášce přitom 
není k dispozici registrovaná vakcína. Dále je 
u současných nosných hybridů velmi variabilní 
délka produkčního období, a není proto zcela 
jasné, v jakém věku jde již o druhé snáško-

vé období a kdy vzniká povinnost revakcino-
vat hejno. Dochází také k úpravě monitorin-
gu parazitóz a s tím souvisejícího používání 
antiparazitárních přípravků u spárkaté zvěře 
v roce 2021. Zatímco v roce 2020 postačuje 
k aplikaci antiparazitárních přípravků pouze 
pozitivní výsledek parazitologického vyšetření 
ne starší 12 měsíců (v souladu s podmínkami 
stanovenými v Metodice na rok 2019), 
v roce 2021 bude antiparazitární ošetření 
spárkaté zvěře možné pouze cíleně na základě 
skutečné nákazové situace v dané honitbě, 
kterou budou uživatelé honiteb muset doložit 
výsledkem monitoringu parazitóz provedeného 
v roce 2020 u stanoveného procenta ulovené 
zvěře v souladu s podmínkami stanovenými 
Metodikou na rok 2020. Antiparazitár-
ní přípravky lze v roce 2020 použít pouze 
v termínu od 3. 2. do 23. 2. 2020.
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SVA Z OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY

Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel.: 224 805 158, e-mail: sekretariat@socr.cz

http://www.socr.cz

Vstup pouze 

pro odborné návštěvníky

Norimberk, Německo

12. – 15.2.2020

Vůdčí světový veletrh biopotravin

POŘADATEL
NürnbergMesse GmbH
T +49 9 11 86 06 - 49 09
F +49 9 11 86 06 - 49 08
visitorservice@ 
nuernbergmesse.de

POZNAMENEJTE  
SI TERMÍN PŘÍMO DO  
VAŠEHO KALENDÁŘE.

společně s veletrhem

Mezinárodní odborný veletrh 
přírodní kosmetiky

BIOFACH -  
TAK JEDINEČNÝ, TAK ROZMANITÝ
Přes 50 000 odborných návštěvníků, na 3500 vystavovatelů a dvě haly 

navíc: Na veletrhu BIOFACH zažijete to, co dělá bio tak úspěšným.

Tešte se na světově jedinečnou rozmanitost, důsledně kontrolované 

bio potraviny, efektivní Networking, odborný kongresový program  

a tematické světy. Budete okouzleni.

BIOFACH.COM

ZNALOSTI  
A VZDĚLÁVÁNÍ

NOVINKY 
A TRENDY

ZÁŽITKY 
A OBJEVY

PROZKOUMEJTE TEMATICKÉ SVĚTY  
VELETRHU BIOFACH

Obchodní řetězce sbírají 
ocenění za podporu 

lokálních dodavatelů
Čerstvá zelenina, která nepřejela v kamionu přes půlku Evropy, 
vajíčka se sytě oranžovým žloutkem jako od babičky nebo kvalitní 
maso z českého chovu. Obchodním řetězcům je stále, a troufám si 
říct neprávem, vyčítáno, že dávají přednost zahraničním potravi-
nám před českou produkcí. Byly by samy proti sobě, kdyby se tak 
chovaly. Zájem o české, a zejména lokální potraviny mezi zákazní-
ky neustále stoupá a řada z nich je v obchodech cíleně vyhledává. 

Obchodní řetězce dnes investují miliony do podpory spolupráce 
s  lokálními dodavateli potravin, do marketingových kampaní, které 
cílí nejen obecně na podporu českého zemědělství a potravinářství, 
ale také jsou zaměřené třeba na pekárenské výrobce nebo konkrétní 
fi rmy. Stejně tak přibývá i příkladů úspěšné spolupráce právě mezi ob-
chodními řetězci a mnohdy malými fi rmičkami, které se jen díky tomu 
mohly  vydat na cestu strmého růstu a obchodního úspěchu. 

Jsem přesvědčen, že takovou iniciativu, ze které těží nejen dodava-
tel a výrobce, ale zejména zákazník, je třeba ocenit. I to byl důvod, proč 
se jedna ze dvou nových kategorií, které jsme se letos rozhodli zařadit 
do naší tradiční soutěže Diamantová liga kvality, týká právě podpory 
lokálních dodavatelů. A aby náhodou někoho nenapadlo obvinit nás 
z konfl iktu zájmů, přizvali jsme do hodnocení i úřad nejodpovědnější 
– ministerstvo zemědělství. Pane ministře, děkuji Vám, že jste Vy sám 
osobně převzal nad cenou záštitu. 

Vítězný projekt Tesco nazvaný „Česká rajčata bez pesticidů po celý 
rok“ přitom v sobě spojuje lokálnost s dalším velkým trendem dne-
ška a tím je BIO. Stejně jako roste poptávka po lokálních potravinách, 
stoupá i zájem o produkty v biokvalitě. Ty již dávno nejsou žádným 
módním výstřelkem, ale stávají se běžnou součástí sortimentu čes-
kých obchodů. V tomto konkrétním případě navázalo Tesco spolupráci 
s Farmou Bezdínek z Dolní Lutyně nedaleko Havířova, jejíž skleníky ob-
držely jako první v České republice certifi kát na pěstování plodin bez 
zbytků pesticidů. Pro zákazníky Tesco to znamená celoroční přístup 
k českým rajčatům v kvalitě na úrovni BIO nebo kojeneckých výživ. 
Samotná farma pak získala záruku odběru svých produktů, a tím i per-
spektivu pro svůj další rozvoj.

Porota to však měla těžké i na dalších pozicích. Na druhém místě se 
umístil PENNY MARKET za naplňování svého hesla: „Co je české, to je 
dobré“, což obnáší dlouhodobou a trvalou podporu českých výrobců. 
Třetí místo pak bral Kaufl and s projektem „Ujíždíme na trávě – vejce 
z volného výběhu od dodavatele Statek Dvořák“. Kromě toho jsme 
však za SOCR ČR ocenili i KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Or-
licí, který svým zákazníkům nabízí pivotéku s produkcí řemeslných 
minipivovarů.

To, že obchodní řetězce úspěšně spolupracují s českými výrobci 
a lokálními dodavateli, si nicméně nevšímáme pouze my v Diaman-
tové lize kvality. Už o měsíc dříve ocenil premiér Andrej Babiš v rámci 
soutěže Odpovědný zahraniční investor v České republice za totéž 
řetězce Albert, Tesco a Billa. 

Nejen, že se Albert umístil na celkovém čtvrtém místě, ale současně 
si odnesl Speciální cenu za podporu rozvoje venkova. Již dnes spolu-
pracuje Albert s mnoha českými bioproducenty v rostlinné i živočišné 
výrobě, ale zároveň aktivně vyhledává nové. Letos v září také vyhlásil 
ambiciózní plán změnit ve spolupráci s dodavateli 100 hektarů polí 
z konvenčního na ekologické zemědělství. Současně se Albert zavázal, 
že od svých dodavatelů, kteří k tomu přechodu přistoupí, bude odebí-
rat jejich produkci i během několikaletého přechodného období, kdy 
jejich produkce ještě nemůže být podle platné legislativy označována 
jako BIO.

Tesco na jedenáctém místě bylo oceněno nejen za dlouhodobou 
a intenzivní spolupráci s mnoha českými a lokálními dodavateli, ale 
mnoho bodů mu přineslo rovněž dobrovolnictví, spolupráce s nezis-
kovým sektorem, a zejména iniciativa v oblastech odpovědné spotře-
by, snižování energetické náročnosti a celkové uhlíkové stopy. 

Billa, která se dostala do první dvacítky oceněných, porotu zaujala 
nejvíce podílem českých dodavatelů. Z celkového počtu 630 dodava-
telů je těch českých plných 78 %. Na české fi rmy však Billa významně 
spoléhá i u svých privátních značek, když český původ má 43 % z nich. 
A všichni ocenění i další členové Svazu obchodu by byli velmi rádi, kdy-
by to číslo bylo ještě vyšší – jenže to už bohužel narážíme na chybějící 
kapacity českého potravinářství, které by si od ministerstva zeměděl-
ství zasloužilo výrazně vyšší investiční podporu, než se jí dostává. 

Osobní zkušenosti z prvního roku mé pozice prezidenta Svazu ob-
chodu a cestovního ruchu ČR mi dávají jistotu, že podobných projek-
tů bude stále přibývat. A pokud bylo letos pro porotu v DLK obtížné 
vybrat vítěze ceny za spolupráci s  lokálními dodavateli, tak již dnes 
nezávidím rozhodování té příští. 

Tomáš Prouza, 
prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
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Na 5 otázek odpovídá:

Ing. Michal Jedlička,
místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti

Kostelecké uzeniny a. s.

C U R R I C U L U M 
V I T A E :

Ing. Michal Jedlička
1996 – Gymnázium Milevsko

2001 –  Česká zemědělská univerzita 
– Provozně ekonomická fakulta – titul Ing.

2001–2011 – Masna Příbram s. r. o.
   –   Oddělení nákupu – postupně administrativní 

činnost, nákup dobytka, klasifi kátor, ředitel ná-
kupu

   –   Výroba masa a masných výrobků – technologie 
výroby

   –  Technické oddělení – investiční technik, 
technický ředitel

   –  generální ředitel (2009–2011)

2011–doposud Kostelecké uzeniny a. s.
   –  2011–2016 – výkonný ředitel – nákup, výroba, 

technické oddělení, investice
   –  2016–doposud – generální ředitel – místopředse-

da představenstva
   –  2019 – účast v dozorčích radách a představen-

stvech společností: Animalco a. s., KMOTR – 
Masna Kroměříž a. s., Krahulík-MASOZÁVOD 
Krahulčí, a. s., SPV Pelhřimov, a. s., ANIMO Ža-
tec, a. s., PMU  CZ  a. s., AGF Food logistics a. s., 
LIPRA PORK, a. s.

1.  Společnost Kostelecké uzeniny a. s. se svojí více než sto-
letou existencí patří k tradičním, ale i nejvýznamnějším 
výrobcům masných výrobků u nás. Je známa nejen ve-
řejnosti odborné, ale zná ji každý náš spotřebitel. Stojíte 
v jejím čele několik let, máte i bohaté zkušenosti z před-
chozích profesních pozic a vedení jiných masných fi rem. 
Jaké to je šéfovat Kostelci a patřit tam? Mohl byste uvést 
krátkou historii fi rmy a její postupný vývoj? A hlavně 
pak přiblížit a charakterizovat, co jsou Kostelecké uze-
niny dnes? 

Popisovat historii tak významné fi rmy, jako jsou Kostelecké 
uzeniny v několika málo větách, si netroufám, ale zdůrazním, 
že v nedávné době jsme slavili v Kostelci 100 let od založe-
ní společnosti, a to, myslím, mluví za vše. Já osobně pracuji 
v Kosteleckých uzeninách již 8 let a zejména roky 2011–2013 
nebyly pro management v té době nijak jednoduché. Upřímně 
musím říct, že v Kostelci nefungovala celá řada základních 
principů, které jsou pro výrobní společnost v masném prů-
myslu naprosto zásadní. Náročnost řešení celé řady klíčových 
neduhů Kostelce se výrazně komplikovala tím, že ještě ne-
byla plně dokončena fúze s Maso Planá a již probíhala dal-
ší fúze společností Procházka a Zedníček. Dalším neméně 
závažným problémem byla nedůvěra celé řady zaměstnanců 
ve vedení společnosti, která samozřejmě měla svoje důvo-
dy. V Kosteleckých uzeninách se totiž za cca 8 let vystřídalo 
6 generálních ředitelů. Jsem rád, že poslední 4 roky se Kostelec-
kým uzeninám vede výrazně lépe a konečně se nám postupně 
daří budovat si pozici lídra oboru zpracování masa a výroby 
masných výrobků. Vedení holdingu AGROFERT, a. s.,
v osobě paní Simony Sokolové výrazně podpořilo investiční 
rozvoj, a tak máme šanci konečně dohnat mnohaletý investiční 
defi cit. Díky tomu řešíme aktuálně technologické a výrobkové 
inovace ve všech podobách. Svět se výrazně propojil a řada 
procesů se neuvěřitelně zrychlila a to samozřejmě dopadá i na 
potravinářský sektor. Pokud chcete v dnešním překotném tem-
pu udržet krok a konkurenceschopnost, tak musí být proces 
neustálého se zlepšování naprosto stěžejním pilířem vaší fi rmy. 
Toto je základní tvář, kterou se snažím Kosteleckým uzeninám 
nejen v roce 2019 vtisknout. A to nejdůležitější pro současný 
Kostelec jsou samozřejmě jeho zaměstnanci a budu se zřejmě 
opakovat, ale jsem přesvědčen, že mám ve svém týmu ty nej-
lepších lidi, kteří v oboru zpracování masa v ČR pracují.

2.  Masné výrobky v nedávné minulosti hodně ztratily na ja-
kostní prestiži. Masný průmysl podléhal dost často volá-
ní poptávky po nejnižších cenách výrobků. V posledních 
letech se tato situace mění k lepšímu, řada spotřebitelů 
již žádá dražší sortiment. A vy výrobci umíte vysoce ja-
kostní výrobky nejen vyrobit, ale i nabídnout. Kostelecké 
uzeniny jsou významným producentem nejen vařených 
uzenin, ale i výrobků vyráběných studenou cestou, které 
ani být levné nemohou. Mohl byste představit Váš vý-
robní sortiment? A také se pochlubit, kterých výrobků 
si nejvíce ceníte a které jsou nejvíce prodejné a oblíbené 
spotřebiteli? 

Každý výrobce jakýchkoli potravin ví, jak má vypadat kva-
litní produkt. Záleží potom na tom, kdo jakou kvalitu chce 
produkovat. Bohužel je třeba říci, že český zákazník si dlou-
hodobě zvykl na velmi levné potraviny, a u masa a masných 
výrobků to platí dvojnásob. Obchodní řetězce používají ma-
so a masné výrobky velmi často jako „taháky“ do letáko-
vých akcí a tím se celý náš obor dostává do spirály, ze které 
se velmi těžko vystupuje. Není tajemstvím, že cca 60–70 % 
masných výrobků se dnes prodává v akcích. V Kosteleckých 
uzeninách se snažím razit trochu jinou cestu, chceme na trh 
přinášet výrobky vyšší kvality, ideálně pod naším brandem. Je 
to jistě běh na dlouhou trať a není to naše jediná strategie, ale 
naše „rodinné stříbro“ si budeme dále hýčkat a rozvíjet. Tímto 
stříbrem mám na mysli Salámy s ušlechtilou plísní na povr-
chu, Poctivou řadu uzenin, řadu fresh convenience výrobků 
Snadné vaření a samozřejmě to nejdůležitější, české vepřové 
maso.

3.  V současné době je spotřebitel veden k tomu, aby poža-
doval výrobky české. Tedy výrobky tuzemských výrobců, 
ale především vyrobených z domácích surovin. Jakou 
obchodní politiku vede v tomto smyslu Vaše společnost? 
Lze vyjádřit, jakým podílem vyrábíte masné výrobky, 
které vyhovují označení „Český výrobek“? A jak vypadá 
spolupráce a obchodní vztahy s českými zemědělci, tedy 
producenty vepřového, ale i hovězího masa? 

Troufnu si říct, že jsme jedním z mála producentů masa 
a masných výrobků v celé České republice, který skutečně 

dokáže konečným spotřebitelům garantovat český původ ma-
sa. Pro mě osobně je to naprosto zásadní téma, které budeme 
v naší marketingové komunikaci dále rozvíjet a podporovat. Je 
opravdu velmi důležité, aby české občany zajímalo to, co mají 
na talíři jejich rodiny. Často se dnes mluví a píše o uhlíkové 
stopě a o udržitelnosti způsobu života západní civilizace a řada 
našich sousedů (Německo, Rakousko apod.) si už dávno uvě-
domila, že je potřeba vzdělávat a vést obyvatelstvo ke spotřebě 
domácích potravin. Jsem rád, že i někteří naši obchodní partne-
ři jdou touto cestou a společně podporujeme české zemědělce 
tím, že na pultech a regálech je maso a masné výrobky, které 
jsou skutečně z domácího vepřového a hovězího. Přesná čísla 
o prodejích konkrétních výrobků si nechám pro sebe, nicméně 
poptávka po našich výrobcích s označením „Česká potravina“ 
stále velmi roste. Také z tohoto důvodu jsme v minulém měsíci 
uvedli na trh novou řadu krájených, balených masných výrob-
ků s garancí CZ masa. V tuto chvíli jsme jediný výrobce s tak-
to komplexním sortimentem uzenin (3 druhy šunek, šunkový 
salám, debrecínská pečeně, gothaj, anglická slanina, salám 
Rio ebro), které jsou skutečně vyrobené výhradně z českého 
masa!

4.  Současné stravovací principy se výrazně odklánějí od 
spotřeby červeného masa, v mnoha případech i od masa 
bílého. Zejména to platí u mladé generace. Jak na ten-
to stav, dost často naprosto nepodložený, resp. podlože-
ný jen neodborně předkládanými mýty, reaguje masný 
průmysl a konkrétně Vaše společnost Kostelecké uzeni-
ny? Můžete představit nové směry inovačního rozvoje 
u Vás? Tedy na čem pracujete nyní a co připravujete 
v rámci nových výrobkových trendů i na vzdálenější ča-
sový horizont? 

Já tento trend vidím v trochu jiných souvislostech. Není to 
tak dlouho, co nás bylo na planetě 6 miliard. V současné době 
je to téměř 8 miliard a růst počtu obyvatel je něco, co samo-
zřejmě vyvolává jednu zásadní otázku: Kde a jak získat dosta-
tečné množství bílkovin, které bude taková populace lidí potře-
bovat? 

Řešení této klíčové otázky má několik okruhů:
–   snížení spotřeby klasických živočišných bílkovin v „našem 

západním světě“
–   snížení plýtvání se všemi druhy potravin
–    hledání nových zdrojů bílkovin, zřejmě na rostlinné bázi 

(příp. bázi hmyzu), které nahradí živočišné bílkoviny

Řada velkých nadnárodních potravinářských společností 
sama vyvíjí a hledá nové produkty, které nahradí klasické 
maso. Slyšíme hlasy, že by se měla zavést speciální daň,
která maso a masné produkty zdraží a tím se sníží jejich 
spotřeba apod. Ten problém a jeho řešení je velmi komplexní 
a mnohaúrovňový a pak se stane to, co se stalo v Číně s ASF. 
Najednou dojde k nepředstavitelnému rozkolísání mezi celo-
světovou nabídkou a spotřebou vepřového masa a ceny do-
sáhnou astronomických výšin. Nikdo si netroufne dnes říct, 
jak bude vypadat situace s vepřovým masem třeba za půl 
roku.

5.  Český svaz zpracovatelů masa je dobrovolná organi-
zace výrobců masa a masných výrobků, ale i řady při-
družených členů. Není však pro výrobce masa orga-
nizací povinnou. Přitom výrobci-nečlenové dost často 
používají „podpásové“ metody konkurenčního boje, 
čímž narušují korektní vztahy v celém oboru, na kte-
ré pak doplácí všichni, tedy i oni. Nemělo by podle Vás 
být členství ve Vašem svazu pro všechny výrobce masa 
a masných výrobků povinné ze zákona, tak jak to histo-
ricky bylo vždycky? A pokud ano, co by se pro to mělo 
udělat? 

Nejsem příznivcem povinného členství v jakékoli organiza-
ci. Každý sám si musí uvědomit, co je pro něj a jeho společnost 
dobré a kde chce svoji práci vidět za 5 nebo 10 let. V oboru 
zpracování masa je na našem malém domácím trhu skutečně 
velké množství hráčů a konkurenční boj je občas skutečně 
velmi tvrdý. Některé společnosti se tímto bojem dle mého ná-
zoru mohou vyčerpat tak, že ohrozí svoji vlastní existenci. 
 Závěrem bych ale rád všem popřál mnoho sil do roku 2020. 
Jsem přesvědčen, že náš obor má v Čechách a na Moravě tak 
silnou tradici, že jistě překoná a zvládne náročné výzvy, které 
nás v nejbližších letech všechny čekají. 

Za rozhovor děkuji.
Ing. František Kruntorád, CSc.
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MŮŽE
BÝT VAŠE!

3× ŠKODA SCALA

VYHRAJTE VŮZ ŠKODA SCALA 
a tisíce dalších cen týden co týden. Vystřihujte 
loga kvality z potravin, nalepujte a posílejte 
– herní karty ke stažení a více informací na 
akademiekvality.cz.a

y
akademiekvality.cz.

Nakupujte kvalitu s chutí
a vyhrávejte na akademiekvality.cz

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

A MNOHO ÚSPĚCHŮ V ROCE 2020

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

A MNOHO ÚSPĚCHŮ V ROCE 2020
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Ocenění kvality KLASA pře-
vzalo 14 tuzemských producen-
tů z rukou ministra zemědělství 
Miroslava Tomana a generálního 
ředitele Státního zemědělského 
intervenčního fondu (SZIF) Marti-

na Šebestyána. Na slavnostním večeru v praž-
ském paláci Žofín získalo tuto prestižní značku
celkem 34 výrobků.

Značku KLASA uděluje ministr zemědělství 
od roku 2003, její administraci provádí SZIF. Vý-
robce ji získává na tři roky. Spotřebitelům umož-
ňuje značka lepší orientaci mezi potravinami 
v prodejnách a usnadňuje nákup kvalitních čes-
kých potravin. V současnosti mohou spotřebitelé 
nalézt logo KLASA na obalech celkem 930 pro-
duktů od 228 českých a moravských výrobců.

NOVĚ OCENĚNÝMI VÝROBKY JSOU:

Brambory konzumní – odrůda Adéla
Výrobce: AgroAutex s. r. o.

Farma AgroAutex pěstuje 
široké spektrum plodin urče-
né pro sladovnictví, pekáren-
ství a škrobárenství. Brambo-
ry odrůdy ADÉLA se pěstují 
tradičním způsobem v systé-
mu odkameňování půdy bez 
použití průmyslových hnojiv, 

tedy s využitím hnoje pocházejícího z místních 
stájí. Tvar hlíz je oválný se sytě žlutou dužninou. 
Tato odrůda varného typu B získala v roce 2018 
ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina.

Andělka kokosová, Andělka pistáciová, 
Andělka čokoládová a Anděl
Výrobce: Andělka spol. s r. o. 

Andělky jsou originální nebalené zákusky pro-
dávané výhradně v Krámku U Andělky v Počát-
kách. Jedná se o ruční výrobu. Andělka má křeh-
ký sněhový korpus plněný máslovým krémem 
v několika originálních příchutích, které jsou 
přizpůsobeny ročním obdobím. Na jejich výrobu 
se používají výhradně kvalitní a převážně regio-
nální suroviny. Dort Anděl je originální ořechový 
dort složený pouze ze čtyř surovin. 

Kmínovo světlicový olej z Petrávče
Výrobce: Biogas Bohemia spol. s r. o.

Tento olej v sobě ukrývá 
neobvyklé spojení tradič-
ního českého kmínu ko-
řenného z Vysočiny a svět-
lice barvířské, vypěstované 
taktéž v tuzemsku. Jejich 
lisováním vzniká olej s leh-
ce oříškovou chutí a přede-
vším typickou intenzivní 
vůní a chutí dvouletého 

kmínu. Lisuje se při teplotě do 40 °C. Je vhodný 
pro ochucení brambor, polévek, zeleniny, salátů 
a masa. Olejový mlýn Petráveč je také držitelem 
ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina 
z roku 2018 pro výrobek Kmínový olej.

Lubská játrová cihla
Výrobce: Blanka Kloudová

Jedná se o játro-
vou paštiku, kterou 
se plní formy vy-
kládané krájeným 
sádlem. Při výrobě 
s vysokým podílem 
ruční práce se použí-
vají čerstvé suroviny 

a původní receptura. Společnost byla založena 
v roce 1992 manželi Kloudovými a jejich třemi 
syny a produkuje uzeniny dle původních receptur 
zakladatele fi rmy Jaromíra Klouda st. 

Kuřecí mleté maso stehenní
Výrobce: Drůbežářský závod Klatovy a. s.

Tento produkt obsahuje 100 % kuřecího mle-
tého masa. Vysoká kvalita masa je výsledkem 
moderního způsobu řezací technologie, která ne-

naruší svalové vlák-
no, a maso tak zís-
kává nadstandardní 
jakost. Drůbežářský 
závod Klatovy a. s. 
je druhým největším 

zpracovatelem kuřecího masa a výrobcem uzenin 
z kuřecího masa v České republice. V roce 2016 
oslavila fi rma jubilejních 50 let. 

Rajčata cherry kulatá – Medunka (červená), 
Rajčata cherry kulatá – Medunka (žlutá), 
Rajčata cherry podlouhlá – Hranáček (čer-
vený), Rajčata cherry podlouhlá – Hranáček 
(oranžový), Rajčata kulatá – Střapáček
Výrobce: Farma Bezdínek s. r. o.

Rajčata ve skleníku se pěstují v organickém 
kokosovém substrátu, zalévají se dešťovou vo-
dou a o opylení se starají čmeláci. Farma Bezdí-
nek je největším produkčním skleníkem pro pěs-
tování zeleniny v České republice, který dodává 
zeleninu na trh 12 měsíců v roce a jako první ve 
střední Evropě zavedl technologii pěstování bez 
pesticidů. Aktuálně hospodaří v Dolní Lutyni na 
Karvinsku na ploše přesahující 11 hektarů. Roční 
produkce rajčat ze skleníků dosahuje 4500 tun. 

Farmářský soudek – zauzený sýr, Farmářský 
jogurtový nápoj brusinka
Výrobce: FARMERS spol. s r. o.

V roce 2013 zahá-
jila společnost provoz 
vlastní minimlékárny, 
čímž rozšířila svoji 
činnost o ručně vyrá-
běné mléčné výrobky. 
Základem pro výrobu 

zauzeného sýra i farmářského jogurtového nápo-
je je pasterované mléko od dojných krav pasou-
cích se na přilehlých pastvinách v okolí Trutno-
va. Farmářský soudek patří mezi ručně vyráběné 

sýrové speciality, je pozvolna uzený 
ve studeném kouři na bukových pi-
linách. Brusinkový jogurtový nápoj 
má svým složením lahodnou chuť 
s přirozeným obsahem živin. Spo-
lečnost je také držitelem ocenění 
Regionální potravina Královéhra-
deckého kraje z roku 2016 pro vý-
robek Farmářský zauzený sýr.

Kitl Syrob Malinový s dužninou
Výrobce: Kitl s. r. o. 

Kitl Syrob Malinový s dužninou 
je hustý sirup vyrobený za studena 
z malinové šťávy a dužniny. Obsa-
huje vysoký podíl ovocné složky – 
na 100 ml sirupu je použito 102 ml 
malinové šťávy a dužniny. Společ-
nost Kitl vznikla v roce 2005 a od 
té doby vyrábí v Jablonci nad Ni-
sou bylinné sirupy z čerstvých BIO 
bylinek a ovocné sirupy s vysokým 
podílem ovocné složky. V loňském 
roce koupila společnost areál Vrati-

slavické kyselky, který nyní prochází rekonstruk-
cí. Do pěti let by zde fi rma ráda zahájila výrobu.

Džem výběrový (Extra) – Bio jablečný kara-
melový s vlašskými ořechy, Džem výběrový 
(Extra) speciální – Borůvkový, Džem výběro-
vý (Extra) speciální – Višňový
Výrobce: Marmelády Šafránka s. r. o.

Džemy se vyrábějí 
ručně, bez chemických 
přísad a přidaného pek-
tinu a s velmi malým 
množstvím cukru, vše 
s ohledem na tradici 
a českou gastronomii. 
K výrobě džemů se po-
užívá sezonní ovoce od 

českých pěstitelů. Marmelády Šafránka je rodin-
ná fi rma založená v roce 2014 se sídlem v Praze 

a výrobní manufakturou 
v romantické krajině Po-
sázaví. S láskou vyrábí 
ovocné extra džemy z čes-
kého ovoce, marmelády 
a čatní. Výrobce je držite-
lem ocenění Středočeská 
Regionální potravina z ro-

ku 2016 pro výrobek Český chřest.

Šunka mandolína, Klobása Kojetická začou-
zená, Slanina Iberijská speciál, Tláča pořádná 
řezníkova, Flákota uzená s malou kostí, Salám 
gothajský k chuti
Výrobce: Petr Landa

Produkty s vysokým podílem ruční práce vzni-
kají ve výrobním závodě v Pecce. Firma s tradicí 
od roku 1995 vyrábí v podhůří Krkonoš kvalitní 
uzeniny a zakládá si na výrobě tradičních výrob-
ků dle cechovních norem, které si chrání ochran-
nými známkami. Spolupracuje s tuzemskými ma-
loobchodními sítěmi. 

Okurky s cibulkou DELIKATES
Výrobce: PT Servis konzervárna spol. s r. o.

PT servis konzervárna Tábor 
má dlouholetou tradicí sahající 
až do roku 1911. Většina vý-
robků je postavena na tradič-
ních recepturách, které splňují 
ty nejvyšší nároky spotřebitelů. 
Jejich sterilované okurky české-
ho původu jsou doplněné drob-
nými cibulkami perlovkami, fe-

feronkou a řezy mrkve a naložené v kořeněném 
znojemském macerátu slazeném cukrem. 

Čokotěstoviny
Výrobce: RAMDAM s. r. o.

Originální ochucené vaječ-
né sušené těstoviny se vyrábě-
jí ze surovin bez chemických 
přísad. Jejich barva, výrazná 
chuť i vůně vznikly pouze při-
dáním kakaa. Firma Ramdam 
s. r. o. podniká pod obchod-
ní značkou Tajemství chuti. 
Zaměřuje se na výrobu jed-
nodruhového koření, kořeni-
cích směsí, ochucených těsto-

vin a strouhanek. V současné době nabízí více 
než 150 druhů produktů. Klade důraz na výběr 
kvalitních surovin a pečlivé ruční zpracování. 
Výrobky jsou dostupné v maloobchodní i vel-

koobchodní síti v České a Slovenské republice 
a koncoví zákazníci mohou využít internetový 
obchod.

Ovesný hrníček s jablky a skořicí bez lepku, 
Ovesný hrníček s čokoládou bez lepku, Oves-
ný hrníček perníkový bez lepku
Výrobce: SEMIX PLUSO, spol. s r. o.

Ovesný hrníček je zajímavou alternativou 
snídaně či svačiny. Jde o „dezert“ z ovesných 
vloček bez lepku, který lze připravit za 3 minuty 
v mikrovlnné troubě. Vyrábí se ve třech příchu-
tích a dá se konzumovat jak teplý, tak studený. 
Společnost se výrobou celozrnných cereálií za-
bývá od roku 1997. Jedná se hlavně o snídaňové 
kaše, lupínky, müsli srdíčka, proteinové koktejly 
a další. Tyto výrobky jsou na trhu pod značkou 
Semix Zdravý život a lze je využít také pro spe-
ciální výživu celiaků a diabetiků. 

Šťavnatá kachna celá pečená (sous vide), 
Šťavnaté kuře celé pečené (sous vide), Kuře-
cí křídla sweet chilli pečená, Originál česká 
kachní klobása
Výrobce: Vodňanská drůbež, a. s.

Oceněné výrobky pečená kachna a pečené kuře 
jsou připraveny metodou sous vide, tedy po oko-
řenění jsou zabaleny do vakua a následně vařeny 
po dobu čtyř hodin při teplotě okolo 85 °C. Dí-
ky tomu je maso šťavnaté a zároveň si zachovává 
svou přirozenou strukturu. Pečená kuřecí křídla 
jsou po ohřátí v troubě již připravena ke konzuma-
ci. Kachní klobása se vyrábí z čerstvých kachních 
prsních řízků a obsahuje 85 % masa. Vodňanská 
drůbež, a. s., je největším zpracovatelem a doda-
vatelem drůbežího masa v ČR a jediným českým 
zpracovatelem kachen. Garantuje původ drůbeže 
výhradně z uzavřených českých chovů. 

Další informace a kompletní seznam 
všech oceněných produktů jsou 

dostupné na stránkách 
www.eklasa.cz

Odbor administrace podpory kvalitních potravin

Prestižní značku Klasa získalo na Žofíně 14 výrobců 

Společná fotografi e oceněných výrobců
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 Společnost BILLA se v sobotu 
23. listopadu zapojila do podzimní-
ho kola celorepublikové Sbírky po-
travin, která si klade za cíl pomo-
ci domácnostem a rodinám v tíživé 
situaci, azylovým domům, samoživi-
telům a dalším znevýhodněným sku-
pinám. Do této charitativní akce 
se BILLA zapojila s celkem 48 pro-
dejnami napříč Českou republikou, 
ve kterých v den sbírky pracovalo 
427 dobrovolníků. Ti společně vybrali
téměř 35 tun zboží, které by do-
hromady nasytily téměř 70 000 po-
třebných. 

Nejúspěšnějším supermarketem pod-
zimní sbírky v rámci obchodního řetěz-
ce BILLA se stala prodejna v Brně – 
Lesná v Okružní ulici, kde se podařilo 
vybrat 1640 kg potravin a drogistického 
zboží. Na druhé příčce se umístila pro-
dejna BILLA na Praze 4 v ulici Budějo-
vická, kde letos pomohla vybrat 1512 kg
zboží organizace Dobré víly. Pracov-
níci této organizace pomáhají dětem 
v dětských domovech a snaží se jim dát 
potřebnou lásku a péči. Během sbírky 
Dobré víly vybíraly potraviny a drogerii 
pro 3 dětské domovy a jednu pěstoun-
skou rodinu. Sbírky se účastnily i starší 
děti z dětských domovů, které pomá-
haly s rozdáváním letáků. Třetí místo 
v rámci společnosti BILLA obsadila 
pražská prodejna na Praze 5 na Tille-
ho náměstí s 1102 kilogramy zboží. 

„Ráda bych poděkovala všem zá-
kazníkům, kteří se do podzimního ko-
la sbírky zapojili a přispěli tak lidem 
v nouzi. Zároveň děkuji všem dobro-

volníkům, bez kterých by to nešlo a kte-
ří obětovali svůj volný čas pro dobrou 
věc. Velký dík také patří našim zaměst-
nancům, kteří dokázali vytvořit takové 

podmínky, že sbírka na všech našich 
prodejnách proběhla bez sebemenších 
komplikací,“ říká Dana Bratánková, 
manažerka korporátní komunikace 

a koordinátorka projektu za společnost 
BILLA ČR. 

Celkově se v podzimním kole Sbír-
ky potravin vybralo rekordních 330 tun 
potravin a 52 tun drogistického zbo-
ží. Rekordní byl i počet dobrovolníků, 
těch se tentokrát zúčastnilo 4500. 

Sbírka potravin nově organizovaná 
Českou federací potravinových bank 
a Svazem obchodu a cestovního ruchu 
ČR za podpory společnosti BILLA, 
Asociace společenské odpovědnosti 
a dalších partnerů se od letošního roku 
koná vždy dvakrát ročně (na jaře a na 
podzim). Pomoc pokrývá celou Čes-
kou republiku a je zaměřena zejména 
na seniory, matky samoživitelky, pěs-
tounské rodiny, děti z dětských domo-
vů, hendikepované či lidi bez domova 
a v nouzi.

www.billa.cz

Havas PR Prague

V podzimním kole Sbírky potravin vybrala BILLA 
téměř 35 tun potravin a drogerie 

V sobotu 23. listopadu bylo mož-
né na 60 prodejnách PENNY po celé
České republice darovat potraviny
a drogistické zboží v rámci podzim-
ní části Sbírky potravin. Každý, kdo 
chtěl přispět, mohl navštívit v době 

od 8 do 18 hodin některou z našich 
prodejen, nakoupit trvanlivou potra-
vinu nebo některý z produktů drogi-
stického zboží a u pokladen věno-
vat zakoupené zboží dobrovolníkům 
v zelené zástěře s logem sbírky.

Sbírka potravin je organizována 
ve všech krajích Českou federací po-
travinových bank ve spolupráci se 
Svazem obchodu a cestovního ruchu 
a Asociací společenské odpovědnosti, 
se sociálními partnery Charita Čes-
ká republika, Armáda spásy, NADĚ-
JE a Slezská diakonie. „Řada lidí se 
v dnešní době nachází, často ne vlast-
ním přičiněním, v tíživé životní situ-
aci, kdy nemají dostatek prostředků 
na nákup základních věcí. Ať už se 
jedná o matky samoživitelky, seniory, 
pěstounské rodiny, hendikepované či 
lidi bez domova, nebo lidi, kteří zkrátka 
prochází těžkým životním obdobím, jež 
někdy v životě může zažít každý z nás. 
Je pro nás samozřejmostí, společně 
s našimi zákazníky, pomoci. Nejen-
že jsou naše obchody dvakrát ročně 

součástí Sbírky potravin, ale posky-
tujeme pomoc celoročně, když do po-
travinové banky přispíváme i my sami 
a poskytujeme jí také zdarma zázemí 
v podobě centrálního skladu v Mod-
leticích u Prahy,“ shrnuje podporu 
České federace potravinových bank 
a jejích aktivit Martin Peffek, jedna-
tel společnosti PENNY Market. Me-
zi produkty, které nejvíc pomáhají, 
patří polévky, rýže a luštěniny, těsto-
viny, dětská výživa, konzervy, trvan-
livé mléko, olej a základní a dětská 
drogerie. 

SEZNAM DOPORUČENÝCH 
PRODUKTŮ 

Během letošní jarní části sbírky lidé 
darovali celkem 235 tun zboží, z toho 
zákazníci PENNY věnovali potřebným 
přes 25 tun potravin a takřka 3 tuny
drogistického zboží, tedy více než 1/10. 
Samotné PENNY dodalo do potravi-
nových bank v loňském roce 40 tun
potravin a díky logistickému centru po-
skytnutému České federaci potravino-
vých bank jen bylo během prvního půl 
roku jeho existence zachráněno 150 tun 
potravin. „Sklad v Modleticích je vel-
mi významný dar v hodnotě několika 
milionů, který nás současně posouvá 
na úroveň zahraničních potravinových 
bank, kde jsou centrální sklady běž-
né,“ uvádí Veronika Láchová, ředitel-
ka České federace potravinových bank.

Záštitu nad sedmým ročníkem této 
charitativní akce převzali ministr ze-
mědělství Miroslav Toman a ministry-
ně práce a sociálních věcí Jana Malá-
čová. Sbírku  potravin podporuje také 
řada známých osobností, mezi nimi he-
rec, moderátor a autor projektu Gas-

tromapa Lukáš Hejlík, herec a režisér 
Jiří Mádl, Miss World a zakladatelka 
Nadačního fondu Krása pomoci Taťána 
Gregor Brzobohatá, spisovatelka Bára 
Nesvadbová, kuchařka Kamu nebo he-
rečka Simona Babčáková.

PENNY: Sbírka potravin je samozřejmost

Prodejna PENNY v Pečkách na 
Kolínsku je absolutním vítězem Dia-
mantové ligy kvality 2019 v katego-
rii supermarketů a diskontů! PENNY 
tak na slavnostním vyhlášení vý-
sledků 4. ročníku soutěže obdrželo 
prestižní Cenu za vynikající kvalitu 
od České společnosti pro jakost. Ta 
se při hodnocení řídí výsledky tak-
zvaného „mystery shopingu“, kdy 
úroveň jednotlivých prodejen hod-
notí anonymní auditoři. V rámci ví-
ce než 40 hodnocených prodejen 

PENNY Pečky vyhrálo ziskem více 
než 195 bodů z 200 možných. 

Prodejna v Pečkách tak bude moci 
po následující 2 roky užívat ochran-
nou známku Diamantová liga kvality. 
„Toto ocenění je pro nás důkazem, 
že cesta, na níž jsme se vydali v po-
sledních dvou letech, má smysl. Peč-
ky jsou jednou z našich nově otevře-
ných prodejen, o to víc nás těší, že 
hned po svém otevření získala toto 
prestižní ocenění, které je udělováno 

na základě návštěv anonymních au-
ditorů,“ řekl při převzetí ceny Martin 
Peffek, jednatel společnosti PENNY 
Market. PENNY letos modernizova-
lo přes 70 svých prodejen a doposud 
otevřelo 4 nové prodejny: Pečky, Va-
lašské Meziříčí, Bor u Tachova, Dob-
rá na Frýdeckomístecku a do konce 
roku má v plánu otevřít minimálně 
další tři prodejny. Celkově do moder-
nizace své sítě investuje přes 1 mili-
ardu korun. S  383 prodejnami si tak 
upevňuje pozici řetězce s největší sítí 
prodejen.

Vedle Ceny za vynikající kvalitu od 
České společnosti pro jakost PENNY
v rámci slavnostního večera 4. roč-
níku soutěže obdrželo také ocenění 
za druhé místo v doplňkové soutěži
za spolupráci s lokálními dodava-
teli. 

Diamantová liga kvality je společný 
projekt Svazu obchodu a cestovního 
ruchu a Ministerstva obchodu a průmy-
slu podporovaný vládou ČR. Základem 
posuzování je tzv. neznámý zákazník 
(Consumer Quality Index). Anonym-
ní auditor v pozici běžného zákazníka 
hodnotí tři základní kritéria – celkový 
vzhled, kvalitu zboží a úroveň služeb 
zákazníkovi. Po tomto zhodnocení 
auditor odhalí svoji identitu a s per-
sonálem obchodu provede pohovory. 
Zkontroluje, jak se dodržují hygienic-

ké předpisy, výrobní postupy, správné 
označení, původ zboží atd. 

Hodnocení každé prodejny je kom-
plexní a další body mohou obchody 
získat svým aktivním zapojením do 
projektů společenské odpovědnosti, 
prací pro místní komunity, bezbariéro-
vým uspořádáním nebo nabídkou bio-
produktů. Důležité je rovněž fungování 
pracovního kolektivu, vztah zaměst-
nanců k fi rmě nebo jejich otevřenost 
inovacím.

Penny Market s. r. o.

PENNY vítězem diamantové kvality
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V Í C E  I N F O R M A C Í  N A L E Z N E T E  N A

www.brenntag.cz

Společnost Brenntag CR s. r. o.,
celosvětový lídr v oblas   distribuce potravinářských adi  v a ingrediencí, 

je výhradním distributorem společnos   Givaudan.

Jako experti na aromata podporujeme Vaši kreativitu a přinášíme řešení, 
která Vás překvapí nevšedními nápady. Přinášíme do života magickou 

chuť nápojů, cukrovinek, pekařských a masných výrobků, snacků 
a všech dalších představitelných oblastí potravinářství. Sdílejme vášeň 

k jídlu a dodejme našemu životu nové zážitky plné chutí a vůní.

Děkujeme obchodním partnerům za spolupráci v letošním 
roce, přejeme všem krásné prožití vánočních svátků 

a v novém roce pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů.  

Brenntag a Givaudan 
Vám společně pomohou vytvořit 

neodolatelnou chuť Vašich výrobků.

PF 2020
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Letos v Globusu padne rekord. 
Rok od roku totiž stoupá zájem 
o ručně upletené vánočky, cukrář-
kami vykrajované cukroví, ale i těs-
ta připravená k dalšímu domácímu 
zpracování. V patnácti pekárnách 
a cukrárnách hypermarketů Globus 
se dává do práce na pět set párů 
rukou. S blížícími se Vánoci budou 
pekaři a cukráři v pekárnách péct 
i nepřetržitě 24 hodin ve třech smě-
nách. Řemeslné pečivo od cukrářů 
a pekařů lze lehce najít dle etike-
ty Poctivá výroba Globus, která za-
ručuje, že pečivo bylo vyrobeno pár 
metrů od prodejní plochy. Vánoční 
pečivo a cukroví je v prodeji od dru-
hé poloviny listopadu.

Vánoční přípravy v pekárnách zača-
ly. Jen během předvánočních prodejů 
pekaři v Globusu ručně upletou a nape-
čou 160 tisíc kusů vánoček, dohromady 
tedy přes 60 kilometrů, cukráři připraví 
8 tun cukroví a 11 tun hotových těst 
k dalšímu domácímu zpracování. To je 
o 8 procent více oproti loňsku a o 15 víc
než předloni. Spotřeba surovin v těchto 
pekárnách na letošní vánoční přípra-

vy zní: 14 tun másla, 10 tun rozinek 
a 6 tuny mandlových plátků.

MÁSLO 
V HLAVNÍ ROLI

Ať nečte dál ten, kdo nemá rád más-
lo. „Máslo je jednou z našich hlavních 
ingrediencí jak do máslových vánoček, 

tak i do cukroví a těst pro další do-
mácí zpracování. Bez másla není vá-
noční pekařina,“ říká Pavel Meduna, 
šéf pekařství v Globusu. Podle něj ve 
spotřebě másla trhnou tamní pekaři 
rekord. „Počítáme, že za šest týdnů do 
vánočního pečení spotřebujeme celkem 
10 tun českého másla z Polabí. Do kaž-

dé máslové vánočky De luxe z devíti 
pramenů,“ dodává šéfpekař.

VÁNOČKA A DEVĚT 
HISTORICKÝCH 

PRAMENŮ
Vánočky mají na českých stolech 

neochvějné místo, jde vedle cukroví 
o hlavní sladkou sváteční pochoutku. 
Vznikla před staletími pro sváteční ta-
buli jako sladká varianta chleba. Její 
kynutí mělo symbolizovat více štěstí 
a hojnosti, stejně tak i pletení prame-
nů mělo pro lidi svůj význam. Dnes 
se nejčastěji pletou vánočky ze šes-
ti pramenů, ale jsou i výjimky, které 
ctí prastaré zvyky. „Vedle vánočky ze 
šesti pramenů pleteme i větší, z devíti 
pramenů, což umí jen skutečně zruční 
pekaři,“ říká Pavel Meduna. Spodní 
čtyři prameny jsou tím základním pro 
život – zemí, sluncem, vodou a vzdu-
chem, prostřední prameny znázorňují 
spojení rozumu, citu a vůle a vrchní 
je láska a vědění. Její tvar má připo-
mínat dítě v peřince a bývalo osla-
vou nového života. Kdysi se vánočce 
říkávalo calta, húska, štědrovka nebo 
štědrovnice. 

PEKAŘSTVÍ: 
RUČNĚ DĚLANÉ CUKROVÍ 

A VÁNOČKA 
Z DEVÍTI PRAMENŮ

V pekařství Globusu připravují nyní 
hned několik novinek. Vše s ohledem 
na to, že lidé mají čím dál tím méně 
času si udělat vánoční pečivo doma, 

ale zároveň ho chtějí pořídit se zárukou 
poctivé řemeslné výroby. Hitem letos 
bude máslové těsto z tradičního české-
ho másla. V Globusu tak letos připraví 
11 tun hotových těst, kterých udělají 
hned pět druhů lineckých, dokonce 
i jedno medovníkové. Novinkou je le-
tos máslové těsto na oblíbené vanilko-
vé rohlíčky a pracny. Již evergreenem 
jsou v Globusu hotová vánoční těsta 
pro další domácí zpracování a hotové 
cukroví. Tento sortiment je pro zákaz-
níky rok od roku atraktivnější. Nej-
oblíbenějšími druhy hotového cukro-
ví jsou vanilkové rohlíčky, kokosky, 
linecká kolečka s džemem, sněhové 
bílé pečivo s čokoládou a v čokoládě 
máčené. V Globusu lze koupit zvlášť, 
ale i v dárkové kazetě o 65 kouscích. 
„Letos cukráři ručně vykrájí asi 930 ti-
síc ryb, zvonečků, hvězdiček, koleček,
komet a dalších tvarů,“ uzavírá Me-
duna. 

PRODEJNÍ 
CENY

�  Vánoční pečivo hotové 600 g: 
239,00 Kč

�  Vánoční štola 500 g: 64,90 Kč
�  Vánočka De luxe 1000 g: 139,00 Kč
�  Máslová vánočka 550 g: 64,90 Kč 
�  Vánoční těsta 400 g: 

cena od 39,90 Kč
�  Sněhové pečivo 100 g: 

cena od 19,90 Kč

www.globus.cz
Botticelli

Před Vánoci trhají pekaři rekordy. 
Češi kupují vánočky, hotová cukroví i těsta. Není čas péct

Síť velkoobchodů MAKRO Cash
& Carry ČR v letošním roce znovu 
navýšila objem produktů, které pra-
videlně daruje potravinovým ban-
kám prostřednictvím svých třinác-
ti prodejen. Celková hodnota daru 

v tomto fiskálním roce dosáhla více 
než 37,5 milionu korun. MAKRO se 
zapojilo i do podzimního kola celo-
republikové Sbírky potravin, ve kte-
ré se svými zákazníky vybralo téměř 
13 tun potravin a drogerie. 

Dlouhodobá spolupráce s potra-
vinovými bankami a jejich plynu-
lé zásobování umožnily společnosti 
MAKRO opět zvýšit množství daro-
vaného zboží pro osoby v nouzi. Za 
tento fi skální rok činil objem trvan-
livých a čerstvých potravin téměř 
711 tun, což v porovnání s předchozím 
rokem představuje nárůst o více než 
116 tun. 

Zajímavostí je také to, že s celkovým 
množstvím 92,5 tun potravin v hodno-
tě téměř 3,5 milionu korun se letošní 
září stalo nejštědřejším měsícem za 
poslední dva roky. 

„Zvyšování objemu darovaného 
zboží považujeme za velký úspěch. 
I nadále se soustředíme na vysoký 
podíl čerstvých potravin, které spolu 
s těmi trvanlivými dodáváme do po-
travinových bank na denní bázi,“ říká 
manažerka komunikace MAKRO Ro-
mana Nýdrle.

Letos se již podruhé MAKRO zapo-
jilo i do celorepublikové Sbírky potra-
vin. Po jarním kole, ve kterém se vy-
bralo téměř 9 tun potravin a drogerie, 
proběhl 23. listopadu ještě podzimní 

běh. Do toho se opět zapojili jak zá-
kazníci prodejen MAKRO, tak jejich 
zaměstnanci či kuchařka Kamu, která 
věnovala na nákup potravin výtěžek ze 
svého kuchařského kurzu v MAKRO 
akademii. 

Celkem se během jednoho dne ve 
všech českých prodejnách vybralo 
11 564 kg potravin a 1285 kg drogerie.  

www.makro.cz

FleishmanHillard

MAKRO darovalo potravinovým bankám meziročně o 20 % více potravin, 
nejvíce daruje těch čerstvých

Všechny prodejny sítě velkoob-
chodů MAKRO Cash & Carry ČR bu-
dou 26. prosince 2019 otevřeny od 
8 do 18 hodin. Zákazníci se zlatou 
kartou MAKRO mohou v tento den 
začít nakupovat dokonce o hodi-
nu dříve než ostatní. Otevřít ve svá-
tek velkoobchodu umožňuje novela 
zákona, která vstoupila v platnost 
21. listopadu. 

„Prodejny otevíráme na druhý svá-
tek vánoční poprvé od vzniku zákona 

Do 23. 12. Otevírací doba do 22 hodin

Štědrý den 24. 12. Otevřeno do 11.30 hodin

1. svátek vánoční 25. 12. Zavřeno

2. svátek vánoční 26. 12. Otevřeno pro zlaté zákazníky od 7 hodin, 
pro ostatní zákazníky pak od 8 do 18 hodin

27.–30. 12. Běžná otevírací doba

31. 12. Otevřeno do 18 hodin

Nový rok 1. 1. Zavřeno

MAKRO otevře všechny své pobočky na druhý svátek vánoční
Vánoční otevírací doba prodejen MAKRO

o prodejní době v maloobchodě a vel-
koobchodě. Jsme velmi rádi, že může-
me našim zákazníkům zajistit plynulé 
zásobování jejich restaurací a drob-
ných prodejen i ve vánočním čase, na 
který se museli až do letošního roku 

často velmi složitě předzásobovat,“ 
komentuje změnu otevírací doby Ro-
mana Nýdrle, manažerka komunikace 
MAKRO. 

FleishmanHillard
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www.cert-aco.cz 

Děkujeme všem klientům a dalším partnerům 

za vzájemnou spolupráci 

a přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních 

a hodně zdraví, štěstí, osobních 

i pracovních úspěchů v novém roce 2020. 

Zároveň se těšíme na další spolupráci. 
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Praha – Skupina Brazzale představila na 
tiskové konferenci prvenství v dosažení uh-
líkové neutrality. Díky 1,5 milionu vzrostlých
stromů vysázených kvůli znovuzalesnění vlast-
ních pastvin v Brazílii dosáhla skupina uhlí-
kové neutrality všech svých aktivit v Itálii,
České republice, Brazílii a Číně. Výpočet 
ověřila mezinárodní certifikační společnost 
DNV GL. Znamená to, že bilance mezi vypro-
dukovaným a zachyceným CO2 je neutrální, 
a to díky schopnosti rostlin zachycovat oxid 

nových stromů je však pouhým začátkem. O no-
vě vysázený les je třeba se starat, tedy kultivo-
vat ho pravidelným kácením a prořezáváním, tím 
ho udržet produktivním, maximalizovat účinek 
zachycování uhlíku, a učinit ho ekonomicky so-
běstačným.   

Úspěch revoluce zahájené skupinou Brazzale 
v roce 2000 dokazuje také fakt, že se počet za-
městnanců v průběhu let zvýšil z cca 150 na cca 
700. Nárůst počtu zaměstnanců šel ruku v ruce 
s progresem profesních dovedností, které jsou 
stále kvalifikovanější. Výsledek dosažený dí-
ky (R)evolution Skupiny Brazzale lze ještě 
více ocenit při analýze vývoje výroby skupiny 
v souvislosti s uhlíkovou bilancí od roku 2000 
dodnes (viz tabulka).

Na obalech všech 
výrobků skupiny 
Brazzale se objeví 
nové logo Carbon 
zero, které potvrzuje 
jejich uhlíkovou ne-
utralitu. 

Guideline DIGI & PR s. r. o.

uhličitý a poskytovat kyslík životnímu pro-
středí.

 
Skupina Brazzale, v České republice známá 

díky řetězci La Formaggeria Gran Moravia, před 
20 lety zahájila Brazzale (R)evolution: nedělat už 
věci pouze v Itálii, ale tam, kde se to daří nejlépe, 
kdekoliv na světě. Z pohledu životního prostředí 
to znamenalo umístit zemědělské a chovatelské 
řetězce do vhodných klimatických podmínek. Te-
dy přesun výroby sýrů z Itálie do České republiky 
od roku 2001 s vytvořením ekoudržitelného ře-
tězce Gran Moravia a akvizice podniku v Brazílii 
v roce 2000 k rozvinutí produkce masa s pastvi-
nami. Dalším výrazným krokem bylo v roce 2009 
spuštění modelu Silvipastoril, tedy znovuzales-
nění pastvin v Brazílii. 

Systém Silvipastoril, zavedený podnikem sku-
piny Agropecuaria Ouro Branco v Mato Grosso 
do Sul v Brazílii, počítal se znovuzalesněním 
pastvin 1,5 milionem stromů eukalyptu, které 

byly vysázeny v řadách. Tyto uspořádané lesy se 
stávají „obrovskými plícemi“ zachycujícími CO2 
do dřeva.  CO2 se stává skutečnou výživou pro 
stromy, kterou se vyživují a přetvářejí ji v kyslík 
a rostlinnou a dřevitou masu, a zabraňují rozptý-
lení CO2. Realizací tohoto revolučního modelu se 
skupina Brazzale stala uhlíkově neutrální. Tento 
výsledek byl potvrzen inventářem uhlíku, kte-
rý byl vytvořen poprvé nyní, vztahuje se na rok 
2018 a byl ověřen institucí DNV-GL. 

Bilance CO2 devíti závodů Skupiny (rok 
2018) – Emise celkem: 45 431 tun ekvivalentu 
CO2/rok

a) 14139 biogenního typu
b) 31292 fosilního typu

Celkově absorbováno: 54 110 tun CO2 / rok 
biogenního původu

Inventář Ghg (skleníkové plyny, mezi nimi 
CO2) byl ověřen společností DNV GL.

„Důležité je, že pro dosažení uhlíkové neu-
trality není nutné snižovat výrobu, právě na-
opak, a je možné tak učinit hned, bez desítek let 
čekání. Pro dosažení tohoto výsledku je ale nut-
né změnit paradigmata výroby a dělat věci ve 
vhodných podnebných podmínkách a zintenziv-
nit produkci rostlinné hmoty pomocí inovativ-
ních modelů, které dokonce díky zvýšení efekti-
vity umožňují snižování nákladů. Pak už je řada 
na spotřebitelích, aby dávali přednost výrobkům 
těch fi rem, které dokáží v tomto smyslu inovovat. 
Vše lze dělat, bez nových daní, bez nových záko-
nů a bez intervencí ze strany státu, ve vzájemném 
porozumění výrobců a spotřebitelů,“ vysvětluje 
Roberto Brazzale, spolumajitel skupiny Bra-
zzale.

Znovuzalesněním lze dosáhnout dalších mi-
mořádných výsledků. Mezi ně patří – zlepšení 
pohodlí zvířat, protože se vytvářejí přirozené 
podmínky lesa střídajícího se s mýtinami, zvý-
šení biodiverzity pastvin, zvýšení produkce píce 
na jednotku plochy, eliminace hnojiv, zmenšení 
potřebných ploch: při zachování stejné produkce 
umožňuje ponechat divokému lesu větší plochy, 
zadržování vláhy a ochlazování půdy. Zasazení 

Skupina Brazzale je uhlíkově neutrální (Carbon neutral)

  Rok 2000 Rok 2018  

Sýr Grana kg 3 000 000 11 000 000  + 267 %
Pařené 
a lisované 
sýry

kg 2 000 000 7 500 000  + 275 %

Máslo kg 6 000 000 8 000 000  + 33 %
Vepřové 
maso kg 2 750 000 2 750 000  
Hovězí 
maso kg – 400 000  

  
Emise 
GHG 
(skleník. 
plyny)

tun 18 500 45 431  

Vstřebáno tun 0 -54 110  

Bilance tun 18 500 - 8 679  

Vývoj výroby skupiny Brazzale s uhlíkovou 
bilancí od r. 2000

Z tiskové konference

VESELÉ VÁNoCE  
A ŠŤASTNÝ NoVÝ RoK
Poklidné Vánoce a ostrý řez rokem 2020 Vám přejí 
všichni ze společnosti MASO-PROFIT.
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Praha – Kte-
ré značky jsou pro 
české spotřebitele 
v roce 2019 ty nej-
důvěryhodnější? To 
se i letos dozvědě-
li hosté slavnost-
ního galavečera už 
5. ročníku marke-
tingového programu 

Důvěryhodné značky, který tento rok poprvé 
hostily krásné prostory Národního domu na 
pražském Smíchově. Role moderátora a prů-
vodce večerem se tento rok nově zhostil he-
rec a moderátor Tomáš Hanák. 

4000 SPOTŘEBITELŮ, 
PŘES 600 ZNAČEK, 

65 KATEGORIÍ!
Do jedné z nejrozsáhlejších nezávislých an-

ket zaměřených na spotřebitelskou důvěru u nás, 
vedené agenturou Nielsen, se ve druhé polovině 
září zapojilo 4000 respondentů. Ti tvořili re-
prezentativní vzorek českých spotřebitelů, kteří 
prostřednictvím on-line dotazníků hodnotili přes 
600 značek v 65 skupinách. 

Oproti minulému roku došlo k lehkému nárůs-
tu počtu kategorií, což umožnilo nástup nových 
hráčů. Vedle už tradičních kategorií (např. bank, 
prodejců obuvi, dodavatelů energie, drogerií, piv, 
stavebnin atd.) měli spotřebitelé poprvé možnost 
hodnotit značky i v kategoriích, jako jsou ka-
várny, parfumerie, letecké společnosti, prodejci 
šperků, spořicí účty nebo poskytovatelé mimo-
bankovních půjček. Nově došlo také k rozšíření 
kategorií z lékárenského odvětví, kde byly popr-
vé porovnávány například značky přípravků proti 
alergii nebo veterinárních přípravků. Responden-
ti i tentokrát vybírali v jednotlivých kategoriích 
maximálně z 10 nejsilnějších značek v prodejích, 
což byl současně hlavní parametr pro zařazení 
značky do průzkumu.

DŮVĚRA JE STÁLÁ A PEVNÁ
Už minulé ročníky programu ukázaly, že čeští 

spotřebitelé jsou v otázce důvěry poměrně stálí 

a věrní. Nebylo tedy moc velkým překvapením, 
že u většiny kategorií nedošlo k výraznější obmě-
ně vítězů, prvenství jich letos z celkového počtu 
obhájilo 48. I letos se přitom potvrdilo, že Češi 
dávají často přednost tradičním českým znač-
kám. Mezi ty, které každoročně porážejí meziná-
rodní giganty, patří dlouhodobě Pilsner Urquell, 
Orion, Božkov, Kofola či Savo.

Přesto se pár zajímavých novinek objevilo i le-
tos. Nejdůvěryhodnější značku z minulých let 
nově nahradil v kategorii stavebnin Ytong. Pře-
kvapením pak byla i změna v kategorii pojišťo-
ven, kde několikanásobného předchozího vítěze 
vystřídala značka Kooperativa. Ta mimo jiné 
zvítězila i v nové doprovodné kategorii Skokan 
roku, která zohlednila posun značky oproti mi-
nulému ročníku. Proměnlivým trendům opětovně 
podlehla kategorie tabákových výrobků, kterou 
letos ovládla poprvé značka Viceroy. 

V rámci nových kategorií se mezi vítěze zařa-
dily např. značky Zonky.cz za kategorii posky-
tovatelů mimobankovních půjček, Bepanthen za 
kategorii dětských krémů proti opruzeninám ne-
bo McCafé za kategorii kaváren.

VYUŽITÍ OCENĚNÍ 
A PODPORA VÍTĚZŮ

Vyhlášením výsledků však nic nekončí. To hlav-
ní na vítěze programu teprve čeká. I tentokrát je 
pro ně přichystána rozsáhlá mediální kampaň, kte-
rá bude podpořena například inzercí v titulech me-
diální skupiny MAFRA. Vybrané vítězné značky 
se tak objeví v titulech, jako jsou Claudia, Chvilka 
pro tebe, Napsáno životem, Rytmus života, Tina 
a další, uvedené tituly mají zásah 1,5 mil. čtená-
řů a souhrnný tištěný náklad skoro 850 000 vý-
tisků. Navíc bude pokračovat i podpora z před-
chozích let, která proběhne jak na internetu 

a sociálních sítích, tak na reklamních obrazov-
kách v MHD či v čekárnách lékařských ordinací.

Sami vítězové mohou ocenění nasadit ve své 
marketingové komunikaci. Logo Nejdůvěryhod-
nější značka se tak už dříve objevilo nejen na oba-
lech produktů (GS Condro), ale bylo k vidění i na 
televizních obrazovkách (reklamy Head & Shoul-
ders, GS Condro) nebo přímo v prodejnách oce-
něných obchodníků (ETA). Výjimkou nebylo ani 
použití v letácích či akčních nabídkách (Mount-
fi eld, dm drogerie), v outdoorové komunikaci 
(České dráhy) nebo v rámci on-line marketingu 
(Gemini, Kostelecké uzeniny, Lidl). Novinkou 
pro tento rok je upravené logo programu, ve kte-
rém více vynikne rok, v němž vítězové ocenění 
získali. Značky, které obhájily titul letos opako-
vaně, mohou navíc využít i kombinované složené 
logo s uvedeným počtem vítězných ročníků.

 ATOZ Marketing Services, spol. s r. o.

DŮVĚRYHODNÉ ZNAČKY 2019
Tradice a důvěra jdou i letos ruku v ruce

Cukroví, vánočka, zásmažka do zelňačky, 
kapr na másle, a dokonce i řízek... Bez „bí-
lého zlata“ se kuchyně zkrátka o Vánocích 
neobejde! Do tradičních pokrmů patří pocti-
vá klasika v podobě másla. Vsázely na ni už 
naše babičky. Jak je to ale s jeho vlivem na 
zdraví? A jaké máslo si vlastně vybrat?

Necelých dvacet kilometrů severně od Pra-
hy, v těsném sousedství Libčic nad Vltavou, le-
ží malá obec Máslovice. Nemá ani čtyři stovky 
obyvatel, zato se může pyšnit unikátem, který 
nikde ve střední Evropě nenajdete – Muzeem 
másla! Každoročně od konce listopadu až do 
konce ledna si sem návštěvníci přijíždějí pro-
hlédnout betlém vytvořený z 20 kilogramů más-
la. Ano, i to je poněkud netradiční způsob využi-
tí této potraviny. Většina z nás ale spíše než pro 
výrobu fi gurek Ježíška, Marie a Josefa využívá 
během adventu máslo v kuchyni. Naši předkové 
na něj nedali dopustit již před dvěma tisíci lety 
a za tu dobu se stalo nedílnou součástí mnoha 
pokrmů. Obzvlášť o vánočních svátcích jeho 
spotřeba stoupá.

ZDRAVÉ, NEBO NEZDRAVÉ? 
TO JE, OČ TU BĚŽÍ!

Máslo nebylo vždy tak snadno dostupné jako 
dnes! V minulých stoletích si jej mohli dovolit 
jen movití občané, dokonce mělo v některých 
zemích funkci platidla. V uplynulých letech na-
opak získalo cejch nezdravé potraviny – hovořilo 
se o škodlivých nasycených tucích a následcích 
konzumace v podobě onemocnění srdce a cév, 
obezity i cukrovky. Tento mýtus byl však podle 
posledních poznatků vyvrácen a máslo si zno-
vu vydobylo své místo na slunci. Ukázalo se, že 
zavrhované mastné nasycené kyseliny obsažené 
v másle sice mírně zvyšují cholesterol, ale na roz-
díl od mastných kyselin v rostlinných tucích jsou 
využitelné jako okamžitý zdroj energie, a neu-
kládají se v těle ve formě tuku. Navíc pomáhají 
zvyšovat hladinu „dobrého“ cholesterolu, který 
naopak snižuje riziko srdečních chorob a infark-
tu. „Nezbytné pro lidské zdraví je hlídat si opti-
mální hladinu cholesterolu, protože s příliš vyso-
kým i nízkým množstvím tělo degeneruje. Jedna 

porce má sla, tedy 10 gramů , obsahuje 24 mili-
gramů  cholesterolu, což  se rovná  8 % doporu-
č ené  denní  dá vky exogenní ho cholesterolu, která  
č iní  300 miligramů . Takže jako u spousty dalších 
věcí, i tady platí všeho s mírou,” vysvětluje Ha-
na Borkovcová, výživová poradkyně programu 
Cambridge Weight Plan. A jak je to s kaloriemi? 
I tady vychází jako vítěz: 10 g másla obsahuje 
75 kalorií, zatímco stejné množství extra pa-
nenského olivového oleje má 90 kalorií. Máslo 
má i další důležité složky, pozitivně ovlivňující 
zdraví: je bohaté na vitamin D, posilující pevnost 
kostí a imunitní systém, a je zdrojem vitaminu 
A, který je nezbytný pro oči, správné fungová-
ní štítné žlázy a dalších tělesných orgánů. Dále 
obsahuje vitaminy E a K, jež zlepšují obranys-
chopnost organismu a zdraví celkově. 

Jen pozor při smažení! Protože má máslo níz-
kou teplotu, při níž se tuk začíná pálit, šéfkuchaři 
z něj vytvářejí takzvané přepuštěné máslo, zba-

vené kaseinu a vody. Mimochodem, tento trik 
používala i Magdalena Dobromila Rettigová 
– a dnes zažívá renesanci! Na takovém másle 
usmažíte kapra či řízek i při vyšších teplotách. 
A bude zaručeně křupavý a šťavnatý!

Stolní, nebo čerstvé? Není máslo jako máslo
Zatímco naše babičky si máslo pracně stlou-

kaly v máselnicích, dnes stačí zajít do obchodu. 
Jenže se zase potýkáme s jiným problémem – na 
výběr jsou různá másla a člověk mnohdy neví, 
které vybrat. Jak se tedy vyznat v jejich označe-
ní? Pakliže uvidíte „máslo stolní“, znamená to, 
že výrobek byl skladován dlouhodobě (ne však 
déle než 24 měsíců od data výroby) při teplotách 
minus 18 °C a nižších a poté rozmražen. Tento 
typ má v porovnání s čerstvým máslem zhorše-
nou nutriční hodnotu, méně vitaminů a mění se 
i jeho chuť a náchylnost k oxidačním procesům 
– rychleji žlukne. Jestliže bude na etiketě uve-
deno pouze slovo „máslo“, jedná se o produkt, 

který je sice nezmražený, ale může být starší než 
20 dnů. Označení „čerstvé máslo“ mohou totiž 
používat pouze výrobky prodávané maximálně 
20 dnů od data výroby (jeho trvanlivost je zpra-
vidla v rozmezí 35–55 dní). Setkat se lze i s čer-
stvými krájenými másly přímo od výrobce – zá-
kazník si tak může sám zvolit, jaké množství si 
zakoupí. K dostání je například v prodejnách La 
Formaggeria Gran Moravia, kam se do několika 
hodin od výroby dovážejí z litovelské sýrárny 
Brazzale Moravia. A jak v Litovli máslo vyrábě-
jí? Základem je sladká smetana, do níž přidávají 
ještě smetanu získanou při výrobě sýra. Máslo 
je pak baleno do 10 nebo 25kg bloků, které jsou 
dochlazovány v chladicích boxech na teplotu 
4–8 °C. Takto vyrobené máslo obsahuje 82 % 
mléčného tuku, maximálně 16 % vody a nejvý-
še 2 % netuků. Prodává se po 100 gramech za 
21,90 Kč.

 Side Effect

Vánoce přicházejí... Šťastné a máslové!

VÁNOČNÍ MÁSLOVÉ 
DOBROTY NAPŘÍČ EVROPOU

Německá štóla: Máslová štola s rozin-
kami, mandlemi a kandovaným ovocem je 
tradicí! V Drážďanech se dokonce každo-
ročně vydává průvod ulicemi s několikatu-
novou obří štolou.

Francouzské Le Bûche de Noël: 
V překladu název znamená „vánoční po-
línko“ – jedná se o piškotovou roládu plně-
nou máslovým krémem, navrch s krémem 
čokoládovým.

Italské panettone: Sladký chléb půvo-
dem z Milána se složením blíží vánočce, 
může obsahovat také rozinky, kandovanou 
pomerančovou kůru či čokoládové kous-
ky. Podává se na Vánoce a Nový rok. Se-
hnat jej můžete i v prodejnách La Forma-
ggeria Gran Moravia.

Anglické máslové sušenky: Takzvané 
Shortbread přijdou vhod nejen o Váno-
cích, ale i k čaji o páté. Původně pocházejí 
ze Skotska a obsahují až 34 % másla. 

Společná fotografi e vítězů
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PŘÍLOHA

POTR AVINÁŘSKÉHO

ZPR AVODA JE

Manfred Henniger 1981 – Řeznická imprese (skopová kýta)

Pokračování na straně 3

Krásné a pohodové Vánoce 
a šťastný nový rok 2020 

přeje vydavatelství

AGRAL s. r. o.

Kapitáni současných masných průmyslo-
vých podniků nejsou jen vzájemní konkurenti,
ale i kolegové odpovědní za celkovou úroveň 
produkce českých uzenářských výrobků. Na-
jde představenstvo Českého svazu zpracova-
telů masa v současném konkurenčním pro-
středí dostatek odvahy a síly k zorganizování 
přehlídky jakosti vybraných druhů uzenář-
ských výrobků velkých závodů? 

Před rokem 1989 byla masná výroba produ-
kována v jiném společenském prostředí, což ale 
nemělo vliv na obecnou snahu o co nejvyšší ja-
kost vyráběných masných výrobků. Organizová-
ní přehlídek jakosti bylo v té době velmi jedno-
duché vzhledem k jednotnému řízení národních 
podniků a také proto, že výrobky byly vyráběny 
podle obecně platných technicko-hospodářských 
norem. V době, kdy na úroveň jakosti masných 
výrobků nepůsobilo konkurenční prostředí v ta-
kové míře, jako je tomu dnes, docházelo k růz-
ným zásahům tehdejšího establishmentu, které 
měly za cíl soustavné zkvalitňování výroby. 
A tak jsme byli často svědky různých soutěží 
a hnutí, systémů samokontroly apod. Je však 
třeba zdůraznit, že zejména v osmdesátých le-
tech byly vypracovány metody, jako např. Sys-
tém komplexního řízení jakosti, které si příliš 
nezadají se současně praktikovaným systémem 
HACCP.

Svůj nesporný přínos v problematice jakosti 
masných výrobků měla v té době Státní inspekce 
jakosti, řízená tehdejším Ministerstvem zeměděl-
ství a výživy. Její krajské inspektoráty dohlíže-
ly na činnost závodních hodnotitelských komisí 
a laboratoří. Smyslové a analytické hodnocení 
bylo bráno velmi vážně. Při smyslovém hodno-
cení výroby bylo postupováno podle podrobných 
pravidel, kdy byly oceňovány stanoveným po-
čtem bodů jednotlivé znaky výrobků, jako je obal 
a vzhled povrchu, konzistence výrobku, vypraco-
vání a vzhled v nákroji, vůně a chuť. V analytické 
části byl hodnocen zejména podíl vody, tuku, soli 
a provádělo se podle potřeby několik rychlých 
provozních zkoušek, např. na provařenost nebo 
přítomnost škrobu. Podle součtu výsledků obou 
částí hodnocení byl výrobek zařazen do přísluš-
né třídy jakosti. Hodnocení jakosti konzerv bylo 
ještě doplněno o výsledek termostatové zkouš-
ky. Protokoly o hodnocení byly archivovány 
pro případ eventuální reklamace výrobků. Podle 
stejných pravidel hodnotila namátkově odebrané 
vzorky výrobků také státní inspekce. Součástí 
péče o jakost bylo tzv. povinné hodnocení pro-
váděné inspekcí a sloužící mimo jiné k porov-
nání jakosti mezi výrobními subjekty. Všechny 
výsledky hodnocení sloužily jako kritérium pro 
hmotnou zainteresovanost pracovníků jednotli-
vých organizačních stupňů, kteří měli na jakost 
výrobků vliv.

Vyvrcholením činnosti řešící problematiku 
jakosti byly celostátní přehlídky širokého sor-
timentu masných výrobků. Pověření inspektoři 
odebrali v utajeném termínu příslušné vzorky 
a jejich očíslováním zajistili potřebnou anony-
mitu. Dále byly vzorky podrobeny laboratornímu 
vyšetření. Třetí den bylo prováděno smyslové 
hodnocení podle běžně praktikovaného systému. 
Hodnotitelé byli jmenováni generálním ředitel-
stvím Masného průmyslu a zařazeni po třech, 
někdy po čtyřech k příslušným stolům s jedním 
druhem výrobku od všech výrobců. Eventuál-
ní rozpory hodnotitelů řešila zvláštní komise, 
složená z nezainteresovaných odborníků. Závěr 
a vyhlášení výsledků přehlídky prováděl gene-
rální ředitel Masného průmyslu. Celá akce měla 
velmi prestižní charakter, proto se konala zpra-

vidla v důstojném prostředí reprezentačních sálů 
Obecního domu hl. města Prahy. 

Pro připomenutí si dovolím uvést dosud pro 
praxi historicky nejdokonalejší systém smyslo-
vého hodnocení drobných výrobků a měkkých 
salámů, které tvořily v minulosti páteř uzenářské 
výroby.

Bodovací schéma pro smyslové hodnocení ja-
kosti drobných výrobků na ohřátí a měkkých 
salámů:

Znaky jakosti Počet sražených bodů 
za zjištěné závady

Obal 
a povrchový 
vzhled

8 6 4 2 0

Konzistence 4 3 2 1 0
Vzhled v nákroji 
a vypracování 16 12 8 4 0
Vůně 12 9 6 3 0
Chuť 20 15 10 5 0

 Pro posouzení jednotlivých znaků patří ještě 
k tomuto systému přehled možných závad a stu-
peň jejich závažnosti.  

Hodnocení jakosti uzenářských výrobků mu-
selo být prováděno komplexně, tj. smyslově 
i analyticky. Podíl maximálního množství bodů 
u smyslového hodnocení činil 60 bodů, u ana-
lytického pak 40. Kromě smyslového a analy-
tického hodnocení jakosti masných výrobků by-
lo prováděno ještě namátkové mikrobiologické 
vyšetření. 

ZAŘAZENÍ 
DO TŘÍD JAKOSTI:

1.  třída jakosti: 100 až 85 bodů – výrobky bez 
omezení;

2.  třída jakosti: 84 až 60 bodů – výrobky dosud 
přípustné k prodeji;

3.  třída jakosti: pod 60 bodů – výrobky neja-
kostní, nepřípustné k prodeji bez komisio-
nálního posouzení celé partie. 

Dnešní tvrdé konkurenční prostředí mezi vý-
robci sice nedovoluje organizovat takové přehlíd-
ky masných výrobků jako v bývalém unitárním 
Masném průmyslu, ale jistě by se našel způsob, 
jak prostřednictvím odborných debat nad jed-
notlivými vzorky nacházet technické a techno-
logické předpoklady pro další obecné zvyšování 
jakosti uzenářských výrobků. Připomínám, že 
přehlídky jakosti vybraných druhů masných vý-
robků byly v minulosti pořádány také naším sva-
zem, například v rámci velkého potravinářského 
salonu „Siesta“ v bývalém Paláci kultury v Praze, 
kde expozice masných podniků zaplnily prostor 
dvou podlaží. Přehlídky jakosti skupin výrobků 
byly také pořádány při příležitosti valných hro-
mad svazu. 

Senioři – odborníci, kteří se scházejí při růz-
ných příležitostech a úroveň uzenářských vý-
robků sledují, sice kvitují současné zvyšování 
jakosti některých druhů uzenářských výrobků, 
zejména ve zvyšujícím se podílu masných suro-
vin, ale stále nacházejí zejména u měkkých vý-
robků mnoho zbytečných závad, z nichž některé 
lze snadno odstranit.

Drobné výrobky na ohřívání a měkké salámy 
bývají často nevhodně kořeněné až nepřiroze-
ně palčivé či nahořklé. Směs koření by neměla 
výrazněji tlumit přirozenou chuť masa. Součas-

ně vyráběné párky postrádají po ohřátí dostatek 
charakteristické lahodné šťávy. Na trhu je ne-
dostatek jemného párkového zboží, kterému se 
v minulosti říkalo „pražské“. Naproti tomu je trh 
ve skupině drobných výrobků přesycen širokým 
sortimentem různě kvalitních klobás, zřejmě pro 
jejich snadnou výrobu, pomineme-li krajové 
zvyklosti. Zdá se také, že dnes obvyklý způsob 
uzení drobných výrobků zjednodušeným systé-
mem „pára – kouř“ smyslové jakosti příliš nepro-
spívá. Stravitelné klihovkové uzenářské obaly, 
používané při výrobě různých druhů párkového 
zboží, nemohou dosud svojí kvalitou nahradit 
přírodní obaly.

U měkkých salámů lze kritizovat používání 
karminové kyseliny jako barviva vedle vysokého 
podílu papriky, což výrobek zbytečně zatěžuje 
další cizorodou látkou. Mimochodem snižová-
ní aditiv by mělo u výrobků souběžně provázet 
zvyšování spotřeby masných surovin. Používané 
plastové uzenářské obaly u tohoto tyčového sor-
timentu jsou z hlediska ekonomiky výroby jistě 
velmi výhodné, ale výrobkům dodávají jakýsi 
knedlíkovitý charakter, zdaleka neodpovídající 
dobrému uzenářskému zboží. Spotřebitelé by 
jistě ocenili řádně zauzený výrobek v kouři pro-
stupných  klihovkových obalech a přitom akcep-
tovali i odpovídající vyšší maloobchodní cenu. 
(Benzpyren dobré obaly odfi ltrují). Trvanlivé 
klobásy často obsahují chrupavky, což je důsled-
kem nekvalitní práce bouračů a jejich kontroly. 
V té souvislosti se nabízí vývoj nového druhu 
výrobku s názvem „prskavec“. Oproti sortimentu 
uzenářských výrobků v sousedních zemích chybí 

Uzenářská výroba současným prizmatem 
a třicetiletou retrospektivou

4/2019 � Na přípravě návrhu nové vyhlášky o mase k zákonu o potravinách je nutné pracovat v předstihu � Největší 
koncentrace a rozvoj pražských uzenářských podniků na přelomu 19. a 20. století � O psychologických aspektech 
etiky a etikety v obchodní činnosti � Tři životní setkání s jatkami v Praze-Holešovicích  Statistika – 3. čtvrtletí 201911
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KROJOVANÍ ŘEZNÍCI Z HORAŽĎOVIC OSLAVILI LETOS 106. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ SVÝCH JATEK A PŘEJÍ VŠEM ŘEZNÍKŮM, 

I TĚM NEKROJOVANÝM HODNĚ PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ A ALESPOŇ TOLIK LET ČINNOSTI JAKO NAŠE JATKY.

U jatek 126 , 341 01 Horažďovice, tel./fax: 376 512 640, e-mail: m.sefl er@seznam.cz

Řezníci z Horažďovic
stále s úsměvem do nového roku 2020
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děkuje všem 
svým obchodním partnerům 

za úspěšnou spolupráci 
v roce 2019 

a přeje mnoho obchodních úspěchů 
v roce 2020.

odborný poradce: Food & Beverage Division
602 760 244 Ecolab s. r. o.
odborný poradce: Voctářova 2449/5, 
602 760 250 180 00 Praha 8
odborný poradce: tel.: 296 114 040
602 760 251 e-mail: office.prague@ecolab.com
 

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ HYGIENY

DISTRIBUTOR A ZÁSTUPCE VÝROBCŮ OBALŮ
PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

media
REPRESENTATIONS, spol. s r. o.

si dovoluje na sklonku letošního roku

poděkovat všem svým obchodním partnerům a přátelům

za příjemnou spolupráci v letošním roce

a do nového roku 2020

popřát mnoho pracovních i osobních úspěchů,

pevné zdraví a optimismus.

media  REPRESENTATIONS, spol. s r.o.
101 00 Praha 10, U Plynárny 1002/97

Tel.: 241 741 710, 241 741 693, fax: 241 741 698
media@mediarepre.cz

 PF 2020
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na našem trhu jemně vymíchaná mortadela o ši-
rokém průměru s většími kostkami špeku a v mi-
nulosti velmi oblíbený tyrolský salám s vložkou 
libového a tučného masa v typických černých 
obalech.

Samostatnou kapitolou současné uzenářské 
výroby je široký sortiment různých druhů šunek, 
včetně mizerně adjustovaných šunek „na kosti“, 
které bohužel nejsou ani ve specializovaných 
prodejnách příliš vidět. Často tento klasický vý-
robek poničí personál prodejen špatným nákro-
jem, nebo jsou pod názvem šunka od kosti (?) 
dodávané výrobními závody již upravené šály 
s různým tukovým krytím. V této souvislosti si 
dovoluji upozornit na chybějící kvalitní šunkový 
salám, který by při 85% podílu vytříděného vep-
řového libového masa při správném okořenění 
spojky a dobrém zauzení svojí chutí a vůní před-
čil většinu současně vyráběných šunek.

Bývalí vedoucí pracovníci masného oboru se 
zkušenostmi z výroby se často pozastavují nad 
ideou dvou značek oceňujících jakost vybraných 
výrobků – Klasa a České cechovní normy. V té 
souvislosti si prostudovali dokonce i pravidla 
pro udělování těchto značek. V případě Klasy, 
kdy oceněné výrobky by měly mít výjimečnou 
kvalitu a vysokou přidanou hodnotu, se posou-
zením několika obtížně dostupných masných 
výrobků s tímto označením dopracovali pouze 
k závěru, že jakost oceněných výrobků se pouze 
blíží k jakosti výrobků běžně vyráběných podle 
materiálově-technických norem bývalého unitár-
ního Masného průmyslu nebo výrobků jim po-
dobných. Samozřejmě, že z malého počtu vzorků 
nelze dělat relevantní závěry. Pozoruhodná však 
je dlouhodobá podpora značky ze státních pro-
středků, kdy např. v roce 2018 bylo na propaga-
ci výrobků se značkou Klasa vyplaceno zhruba 
150 mil. korun, což neodpovídá významu značky, 
která není ani zdaleka nositelem celkového zvý-
šení jakosti potravinářských výrobků.

V případě Českých cechovních norem, které 
jsou spíše produktem bludného myšlení než váž-
nou snahou o zvýšení jakosti potravinářských vý-
robků, si dovolím připomenout, že současná pra-
vidla neodpovídají historické skutečnosti, protože 
některé potravinářské obory nevznikly z řemesel 
sdružených v ceších. Např. chovatelé krav (výrob-
ci sýrů) a drůbeže patřili jednoznačně do zeměděl-
ského odvětví, stejně jako producenti rostlinných 
výrobků. Podle dochovaných údajů z období kon-
čících cechů v 19. století platila v uzenářské výro-
bě zásada, že hmotnost hotového uzenářského vý-
robku má být nižší než hmotnost spotřebovaného 
masa pro jeho výrobu. Obsah masa v oceněných 
výrobcích je zpravidla velmi nízký a neodpovídá 
ani státním, oborovým či podnikovým materiálo-
vým normám bývalého unitárního Masného prů-
myslu, natož zásadám praktikovaným v období 
cechovních organizací. Také používání některých 
běžných pomocných látek a obalů, jako jsou che-
mická aditiva, plastové uzenářské obaly, hliníko-
vé klipsy, případně nezauzování výrobků, nebylo 
typické pro výrobu uzenin v době existence ce-
chů. Přívlastek „cechovní“ evokuje u spotřebitele 
pocit něčeho tradičního, historického, přírodního, 
nefalšovaného, což by vzhledem k situaci na na-
šem trhu potravin rád uvítal. Stanovená pravidla 
pro České cechovní normy však nejsou takovému 
přání nakloněna. Většina potravinářských oborů 
má svoje stavovské organizace, a proto se přímo 
nabízí případnější pojmenování snahy o zvýše-
ní jakosti vybraných druhů potravinářských vý-
robků věrohodnějším výrazem: „Vyrobeno dle 
stavovské normy…“. Odstranilo by se tak hned 
několik historických a technologických nesrov-
nalostí, jako např. rozdíl mezi obory majícími 
původ v řemeslech nebo v zemědělství, možnost 
využívání moderních technologií a pomocných 
materiálů, které výrazu České cechovní normy 
neodpovídají. Nedávno jsem si přečetl v novinách 
článek o modrém máku vyprodukovaném podle 
České cechovní normy, což mi připadlo velmi 
komické. Jako vzdělaní potravináři bychom se 

měli podobným značkám organizovaným neod-
borníky z různých zájmových organizací a často 
podporovaných i státní správou důrazně bránit, 
protože snižují naši prestiž ve společnosti. Ušetřili 
bychom tak mimo jiné státu značné fi nanční pro-
středky, které dosud slouží jen jako marketingový 
prostředek pro prezentaci jejich tvůrců.

V současné době si pročítám novou německou 
knížku s názvem „Die besten metzger deutsch-
lands“, kterou mi poslal můj bývalý světem 
protřelý žák Jose f Šácha, odborník v masném 
a kuchařském oboru. V knize se prezentuje 
500 uzenářských fi rem. Z jejího obsahu lze získat 
poznání, že i velké německé uzenářské podniky 
se na trhu představují jako konkrétně pojmenova-
ní uzenáři, což vytváří u spotřebitelské veřejnosti 
pocit něčeho tradičního, osobního, vzbuzujícího 
důvěru. Je také zajímavé, jak velký důraz kladou 
němečtí výrobci na řemeslné zpracování výrobků 

a na používání regionálních surovin. Na jejich 
masných výrobcích není totiž patrné zprůmyslně-
ní uzenářského řemesla tak, jak je tomu u nás ve 
velkých závodech. Obsah textu mne však bohu-
žel stále utvrzuje v přesvědčení, že přes nespor-
ný pokrok v kvalitě našich uzenářských výrobků 
v posledních několika letech stále výrazně zao-
stáváme za našimi kolegy z vyspělých středoev-
ropských států. 

Jsem si vědom skutečnosti, že psát o jakosti 
masných výrobků je mnohem snazší než jakost 
v celém kontextu ekonomických, technických, 
obchodních a logistických aspektů zajišťovat, 
což jsem si v minulosti také dlouhodobě vyzkou-
šel. Proto doufám, že moje připomínky k součas-
né jakosti uzenářského zboží nebudou posuzová-
ny jako hraběcí rady starého pána, který neví, co 
s volným časem. 

Josef Radoš  
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SIESTA 1993 – Hodnotitelská komise byla velmi přísná SIESTA 1993 – Diskuzi o jakosti vítězných druhů masných výrobků moderoval MVDr. Zdeněk 
Galíček

Děkujeme Vám 
za spolupráci a projevenou důvěru 

v letošním roce.

Do nového roku 2020 
Vám přejeme mnoho zdraví, 
štěstí a osobní spokojenosti.

pf 2020

SIESTA 1993 – Diplom za umístění v soutěži předal Kosteleckým uzeninám MVDr. Josef Radoš
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Neodborně vypracovaná vyhláška Minister-
stva zemědělství ČR č. 69 Sb. o požadavcích na 
maso a masné výrobky si jistě brzy vynutí vy-
pracování vyhlášky nové, odpovídající součas-
né situaci v masné výrobě i na potravinářském 
trhu. Vzhledem k řadě nedostatků v původním 
předpisu je nutná důkladná revize odborných 
a legislativních pravidel, názvů a termínů. Vy-
hláška má sloužit praxi, a proto má být pře-
hledná a jasná. Měli bychom se vrátit k dříve
respektovanému a moudrému heslu, že není 
pro praxi nic užitečnějšího než dobrá teorie 
a legislativa. Bylo by dobré, aby po letech růz-
ných improvizací vznikl kvalitní předpis, dopl-
něný Kodexem jakosti výrobků z masa. Před-
pokládám, že se aktéři nebudou schovávat za 
neřešitelnou problematiku související s prá-
vem Evropské unie. Situaci má jednoznačně 
v rukách Ministerstvo zemědělství ČR ve spo-
lupráci s Českým svazem zpracovatelů masa.

Před vypracováním současně platné vyhláš-
ky publikovali starší příslušníci našeho masného 
oboru v odborném tisku své názory, a zejména 
návrhy. Několik zásadních dopisů v tomto smy-
slu odeslali také panu ministrovi a dalším ve-
doucím pracovníkům Ministerstva zemědělství. 
Senioři napsali dokonce i otevřený dopis tvůr-
cům nové vyhlášky, který byl zveřejněn v Po-
travinářském zpravodaji. Bohužel ani v jediném 
případě adresáti na návrhy zkušených odborníků 
adekvátně nereagovali. Písemné odpovědi pana 
ministra byly pravidelně pouze neodborné, zdvo-
řilostní a formální, ve smyslu nulových znalostí 
problematiky masného oboru těch, kteří odpověď 
panu ministrovi připravovali.

Podle názoru starších odborníků je obsah části 
předpisu, který se týká masného oboru, velkou 
ostudou, a to zejména v kapitole o chemických 
a fyzikálních požadavcích na vybrané masné vý-
robky. V této části došlo zcela nesmyslně k opako-
vanému stanovení minimálního obsahu masných 
surovin ve vybraných uzenářských výrobcích, 
které přímo odporuje správné výrobní praxi. Jed-
ná se o relikt nesplnění rozhodnutí ministerstva 
zemědělství o vypracování Potravního kodexu, 
který měl v roce 1993 nahradit zrušené technicko-
-hospodářské normy jednotného masného průmy-
slu. Následné neúměrné snížení spodního limitu 
obsahu masných surovin v masných výrobcích 

v obou posledních vyhláškách (326 a 69 Sb.)
deklasovalo spolu s dalšími důvody průměrnou 
jakost českých uzenářských výrobků hluboko pod 
historickou úroveň. Negativem je, že Minister-
stvo zemědělství ČR ani stavovská organizace 
Český svaz zpracovatelů masa, který obsah nové-
ho legislativního předpisu navrhl, nepůsobí na vý-
robce ve prospěch zvýšení jakosti produkce a ne-
chává vše pouze na diktátu velkých nadnárodních 
obchodních řetězců. Je nutné si uvědomit, že naše 
hospodářství se nachází v příznivém období zvy-
šující se spotřeby domácností. Příslušná tabulka 
nové vyhlášky má tak dnes již jen jednu funkci, 
a tou je návod pro menší skupinu nepoctivých 
výrobců, kterým ukazuje, co si mohou při své ne-
kvalitní výrobě dovolit. Je třeba uvést, že většina 
dobrých výrobců nízký spodní limit obsahu masa 
ve vybraných výrobcích již značně překračuje. 
Je dobré se zamyslet nad tím, zda by si některá 
vyspělá evropská země dovolila do veřejně pří-
stupných legislativních pravidel uvést možnost 
snížení masných surovin do uzenářského výrobku 
téměř o polovinu, jak je tomu u nás. 

V současném období se pohybuje na našem 
trhu zhruba 200 druhů klasických uzenářských 

výrobků, z nichž některé jsou vyráběny ve vět-
ším množství, než představují vybrané výrobky 
uvedené ve stávající vyhlášce. I z tohoto důvodu 
je potřeba příslušnou část vyhlášky novelizovat. 
Přitom je nutné vyvarovat se až na výjimky se-
stavování kategorických tabulek a vycházet spíše 
z jasného textu, který by měl stanovit zásadu, 
že uzenářský výrobek má být vyráběn z masa 
a tuků jatečních zvířat za přidání technologic-
ky nezbytného množství pomocného materiálu. 
Dále je možné text podle potřeby ve skupinách 
drobných výrobků na ohřívání a měkkých salá-
mů účelně modifi kovat. Pro eventuální stanovení 
minimální spotřeby (nikoliv obsahu) masných 
surovin a špeku na vložku lze sádlo bilančně hod-
notit jako základní surovinu stejně jako maso. Je 
nutné se vyvarovat stanovení obsahu masa pro 
jednotlivé výrobky. Eventuální minimální obsah 
masa (lépe spotřebu) stanovit zásadně pro celou 
skupinu příbuzných výrobků. 

Vzhledem ke skutečnosti, že lze podle sou-
časného trendu předpokládat další zvyšování 
spotřeby masa do míchaných výrobků a počítat 
i s výrobou tzv. prémiových výrobků, doporučuji 
používat výstižnější technický výraz „spotřeba 

masa“ místo „obsah masa“. Podle dosavadní zá-
sady by se v přípravě prémiových výrobků obsah 
masa dostával nad 100 %, což je nesmysl. Ne-
hledě na to, že během výroby se obsah použitých 
masných surovin kvalitativně změní.

V souvislosti s jakostí masných výrobků do-
poručuji výrobcům, aby se nebáli nahlédnout do 
materiálových norem pro masnou výrobu býva-
lého unitárního masného průmyslu, které jsou 
k dispozici v knize Ing. Václava Šedivého „Čes-
ké masné výrobky“. (Knihu lze objednat na adre-
se: Nakladatelství OSSIS, Klokotská 115, 390 01 
Tábor – tel.: 381 263 560, 602 941 823, e-mail: 
objednávky@ossis.cz). V knize je uvedeno pro-
věřené materiálové složení pro 500 druhů mas-
ných výrobků, včetně výrobních postupů. 

Jsem přesvědčen, že současná dobrá životní 
úroveň a koupěschopnost našeho obyvatelstva 
si postupně vynutí výrobu uzenářských výrobků 
s vysokou spotřebou masných surovin, nejmé-
ně na úrovni výroby z konce minulého století. 
Není žádný důvod, aby tomu bylo jinak. Ze za-
chovaných technologických údajů však víme, že 
unifi kovaná masná výroba té doby nedosahovala 
zdaleka předválečné jakosti uzenářských výrob-
ků věhlasných pražských průmyslových výrob-
ců, jako byl Chmel, Maceška, Beránek, Hulata, 
Seidl a další.

V textu současně platné vyhlášky o mase je 
mnoho zásadních chyb, zejména v technologic-
kých výrazech a kategorizaci. Například u zá-
kladního dělení hovězího masa lze pochybovat 
o tom, že ho připravili alespoň vyučení řezníci. 
(Pokud byli vyučení, měli by uvažovat o vráce-
ní výučního listu.) Jako příklad uvádím husičku 
z plece, která podle vyhlášky buď neexistuje, ne-
bo patří podle autorů do zadního masa, dále je 
otázkou, co je to hovězí koleno, špatné rozliše-
ní hovězích žeber apod. Rovněž v požadavcích 
na jakost uzenářský ch výrobků jsou nedostatky 
ve znacích a výrazech. Chybí např. povrchový 
vzhled výrobků, který je důležitý jako rozpozná-
vací znak určující mimo jiné druh obalu a hmot-
nost kusů u drobných výrobků na ohřívání.

Uvědomme si, že v současné jakosti masných 
výrobků stále v evropském kontextu zaostáváme 
a že je to z  části způsobené špatně nastavenými 
pravidly Ministerstvem zemědělství ČR.

Josef Radoš

Největší koncentrace a rozvoj pražských 
uzenářských podniků na přelomu 19. a 20. století

Na přípravě návrhu nové vyhlášky o mase k zákonu 
o potravinách je nutné pracovat v předstihu

 „ P R O  P R A X I  J E  N E J D Ů L E Ž I T Ě J Š Í  D O B R Á  T E O R I E  A  L E G I S L A T I V A “ .  P L A T Í  J E Š T Ě  T O T O  P R A V I D L O ?

O řadě významných podnikatelů v masném 
oboru jsme již v našich odborných listech 
psali. Tentokráte však uvádíme rozšířenou 
verzi, soustředěnou na jejich činnost v býva-
lé pražské čtvrti – Královské Vinohrady.

Na tehdejších Královských Vinohradech 
sídlilo na začátku 20. století dvanáct velkých 
uzenářských firem, což byla polovina z celé 
Velké Prahy. Výrobky pražských uzenářů byly 
oblíbené a vyhlášené již před první světovou 
válkou a v meziválečném období se jejich na-
bídka značně rozšířila. Pražští, resp. vinohrad-
ští uzenáři se stali pojmem a zároveň i zárukou 
vysoké kvality zboží. Koulovy vuřty, Macešky, 
Stupkovy taliány, Chmelova pražská šunka pat-
řily k „vlajkovým lodím“ pražského uzenářství. 
Stavovská hrdost se v té době odrážela i v ob-
chodní strategii – neprodávat konkurenční zboží 
v prodejnách vlastního podniku. Snaha o zvý-
šení odbytu nabízeného zboží, spolu s cílem 
rozšířit akční rádius fi rmy, se často projevovala 
v kumulaci dalších živností, které doplňovaly 
nebo rozvíjely základní činnost specializova-
ných obchodů.

Pražské uzenářské fi rmy se na přelomu století 
stěhovaly na Vinohrady s vidinou lepšího pod-
nikatelského prostředí. Vnitrobloky nově se sta-
vějících domů vytvářely dostatečné zázemí pro 
uzenářské fi rmy, které začínaly s několika za-
městnanci. V souvislosti se stavebním boomem 
získávaly tyto fi rmy stálou klientelu z řad dělní-
ků pracujících na stavbách, později si vybudova-
ly síť stálých zákazníků z řad středostavovského 
obyvatelstva, které se na Královské Vinohrady 
přestěhovalo. S rozšířením fi rem souvisela ta-
ké expanze do vnitřního města prostřednictvím 
fi liálních prodejen. Díky větší koncentraci kapi-

tálu si mohli podnikatelé dovolit lepší vybavení 
svých dílen, a většinou se tak posouvali do ka-
tegorie tovární výroby. Zároveň zvyšovali svo-
ji prestiž zakoupením jednoho či více domů na 
Vinohradech.

Mezi největší a nejznámější vinohradské uze-
náře patřili Antonín Chmel, Emanuel Maceška, 
Josef Beránek a Richard Hulata. S Vinohrady 
jsou však spojena i jména dalších uzenářů, např. 
Norbert Stupka, František Seidl a jiní. 

Nejstarší z velkých vinohradských uzenář-
ských podniků byla fi rma „První česká akcio-
vá továrna na šunky a uzenářské zboží Antonín 

Chmel, Praha – Královské Vinohrady“, založená 
v roce 1879. Antonín Chmel se specializoval pře-
devším na výrobu a vývoz pražské šunky. Stal 
se c. k. dvorním dodavatelem nejen rakouského 
dvora, ale také krále bavorského a rumunského. 
Jako spoluzakladatel Společenstva řezníků a uze-
nářů na Královských Vinohradech v roce 1888 
byl významnou autoritou v rámci oboru.

Pravděpodobně nejznámějším reprezentantem 
vinohradského uzenářství byl Emanuel Maceška. 
Jeho jméno je spojeno zejména s roztíratelným 
výrobkem pojmenovaným po svém tvůrci „ma-
ceška“, známého také jako „čajovka“.

Josefa Beránka proslavily jeho „Beránkovy 
podniky“ – velkolepý komplex hotelu, kina, trž-
nice a jídelen na Tylově náměstí na Vinohradech.

Uzenář Richard Hulata se prezentoval zejména 
jako výrobce konzervované a polokonzervované 
pražské šunky, kterou dodával do celé republiky 
a mnoha zemí Evropy.

František Seidl se prosadil především výrobou 
a exportem konzervovaného (polokonzervované-
ho) uzenářského zboží, které dodával do mnoha 
států západní Evropy, na Balkán, ale i do USA.

Norbert Stupka byl spíše lokálním dodavate-
lem, ale jeho „taliány“ si oblíbila celá Praha.

ANTONÍN CHMEL 
A JEHO ZVONAŘKA

Původní viniční usedlost v oblasti současné 
Zvonařky byla zmiňována již ve 12. století, kdy 
patřila řádu Johanitů. V 16. století dal usedlosti 
jméno nejvýznamnější český zvonař a kovolitec 
Brikcí z Cimperka, který zde v té době vlastnil 
14 strychů vinic (jeden strych je necelých 6000 m 
čtverečních). Jeho dílna vytvořila kolem 80 zvo-
nů, množství křtitelnic, rakví a náhrobků s vý-
tvarně náročnou reliéfní výzdobou, mimo jiné 
podle předloh A. Dürera a německého řezbáře 
F. Flötnera.

V roce 1516 dostal Brikcí od krále Vladisla-
va II. Jagellonského zakázku – ulít velký zvon 
pro pražský Chrám svatého Víta. Ve své dílně na 
Novém Městě ulil zvon dva metry vysoký, o prů-
měru dva a půl metru, vážící skoro patnáct tun. 
Na Hrad ho vezli na speciálním voze. Bohužel na 
kočičích hlavách ulice vozu prasklo kolo, zvon 
z vozu sklouzl a pukl. Zvonař ještě po této ne-
šťastné události provedl mnoho královských za-
kázek a byl za to povýšen do šlechtického stavu.Továrna na uzenářské zboží Ant. Chmel, akc. společnost v Praze XII., Zvonařka
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Po Brikcím z Cimperka zdědil řemeslo i maje-
tek jeho syn a po něm manžel jeho dcery Ondřej 
Kocour z Votína. Tento pán byl novoměstským 
radním a připojil se k povstání českých nekato-
lických stavů. 21. června 1621 byl za to s další-
mi šestadvaceti pány a měšťany popraven. Jeho 
majetek byl zkonfi skován.

V 16. století bývalo zvykem udělit vyučenci 
řemesla, po složení učňovských zkoušek, ved-
le vlastního jména také jméno tovaryšské, které 
mělo do určité míry charakterizovat jeho pova-
hové vlastnosti. Není bez zajímavosti, že slavný 
zvonař Brikcí z Cimperka zaměstnával tovaryše 
Marka, který měl tovaryšské jméno Neřád.

Roku 1862 koupili usedlost Zvonařka i s po-
zemky manželé Josef a Marie Hrabovi. Koupě to 
byla zřejmě spekulativní, neboť v příštích zhruba 
patnácti letech došlo k postupnému rozprodává-
ní pozemků, jejich parcelaci a následně k výstav-
bě činžovních domů. Zásadní obrat v novodobé 
historii místa nastal v roce 1889. Tehdy část zby-
lých pozemků koupili velmi úspěšní podnikatelé 
ve výrobě uzenářského zboží – Antonín a Josefa 
Chmelovi.

Manželé Chmelovi 
– zakladatelé uzenářského impéria 

v Praze
Antonín Chmel se narodil v roce 1855 v Říča-

nech jako syn řezníka, a tak bylo o jeho budou-
cím povolání snadno rozhodnuto. Jeho příbuz-
nými byli operní pěvci Váša a Otakar Chmelové, 
kteří vystupovali s Emou Destinovou, a také ob-
chodník s gramodeskami Vladimír Chmel. Řez-
nickému a uzenářskému řemeslu se vyučil mladý 
Antonín v Praze a ve Vídni. 

Firma „První česká akciová továrna na šunky 
a uzenářské zboží Antonín Chmel, Praha – Krá-
lovské Vinohrady“ byla založena v roce 1879. 
Původní uzenářské dílny byly umístěny v bývalé 
Karlově ulici, dnešní Jugoslávské. Hned v počát-
cích podnikání si fi rma otevřela obchod na tehdej-
ším největším pražském předměstí, Královských 
Vinohradech, na nároží dřívějších ulic Karlovy 
a Havlíčkovy. Chmelovy uzenářské výrobky se 
těšily velké oblibě nejprve v širokém okolí, poz-
ději i za hranicemi Čech. Základním uzenářským 
výrobkem byla „Chmelova pražská šunka“, která 
si pro svoji jedinečnou vůni a chuť našla ces-
tu nejprve do českých lázní a později do lázeň-
ských míst ostatních zemí Rakousko-Uherské 
říše.

Výrobní prostory v bývalé Karlově ulici pře-
staly prudce se rozvíjející fi rmě vyhovovat, a tak 
došlo k zakoupení pozemků Zvonařky. Tady vy-
budovali manželé Chmelovi na tehdejší dobu 
velice moderní továrnu na výrobu uzenářského 
zboží včetně šunek. Zdatný obchodník Antonín 
Chmel založil závod i po organizační stránce na 
moderních průmyslových základech. Zajistil si 
postupně nejlepší odborníky a zisky pravidelně 
investoval do rozvoje závodu. V roce 1879 za-
čínal s jedním spolupracovníkem a v roce 1893 
již v jeho uzenářské výrobě pracovalo 28 děl-
níků, což bylo na tehdejší dobu velmi mnoho. 
Později vybudoval nové sklepy na solení šunek 
a udírny. V roce 1898 Antonín Chmel ve svých 
43 letech zemřel. Výroba se však nezastavila. Po 
roce se bezdětná vdova Josefa Chmelová znovu 
provdala. Jejím vyvoleným se stal dlouholetý ře-
ditel fi rmy Ing. Jan Šimáček. Po skončení první 
světové války zůstali majoritními akcionáři Ing. 
Jan Šimáček a jeho manželka Josefa Chmelová-
-Šimáčková. 

V letech 1896 až 1898 byla na místě dvou 
starých budov postavena moderní třípatrová bu-
dova, která tvořila vstup do celého areálu a zá-
roveň se napojovala jednopatrovým křídlem do 
další třípatrové budovy. Jižní část objektu napo-
juje nárožní věž na kruhovém půdorysu. Hlavní 

fasády, obracející se do ulice U Zvonařky, dosta-
ly sjednocující novobarokní výraz. Projekt ce-
lého komplexu zhotovil vinohradský architekt 
a stavitel Josef Martin.

Na průčelí domu č. 65/1 upozorňuje vyso-
ko umístěná pamětní deska, že zde žil a zemřel 
slavný český malíř Luděk Marold (1865–1898). 
Umělec několik let žil a tvořil v Paříži. I když 
jeho tvorba zahrnovala široké spektrum děl, v po-
vědomí většiny lidí je zapsán především jako 
hlavní tvůrce panoramatického historického ob-
razu „Bitva u Lipan“ z roku 1898, který má i dnes 
vlastní pavilon na Výstavišti v Holešovicích.

Koncem dvacátých let minulého století již 
Chmelův závod zaměstnával 250 dělníků, 
30 úředníků a měl v Praze deset fi liálních závodů 
a prodejen. Své výrobky exportoval do řady ev-
ropských států i do zámoří.

Po změně společenského systému po roce 
1948 byl podnik znárodněn a celý komplex za-
řazen do jednotné státní organizace Masný prů-
mysl. Nadále se zde vyráběl široký sortiment 
uzenářských výrobků včetně různě upravených 
šunek a konzerv. Není bez zajímavosti, že závod 
v té době dodával letecky čerstvé uzenářské zbo-
ží např. do Londýna. 

Přetížené a sporadicky udržované objekty 
chátraly, stárnoucí technologická zařízení zne-
příjemňovala život obyvatelům okolní bytové zá-
stavby hlukem a zápachem. Odpadní vody byly 
zatěžovány tukem, okolní prostředí zase kouřem 
z udíren a sušáren. Obtěžovala i expedice hoto-
vých výrobků a velký provoz nákladní automo-
bilové dopravy.

Po nějakou dobu se sice uvažovalo o moderni-
zaci provozu spolu se současným snížením obje-
mu výroby, nakonec však bylo od tohoto záměru 
upuštěno. V roce 1977 byl uveden do provozu na 
okraji Prahy v Písnici nový závod Masokombi-
nát Praha-jih, který převzal výrobu a zásobovací 
povinnosti Zvonařky, včetně všech zaměstnanců. 
V období privatizace po roce 1989 masokombi-
nát zanikl.

V devadesátých letech se majitelem obytné 
části a přilehlých zchátralých výrobních prosto-
rů Zvonařky stala fi rma UBM Bohemia. Ta se 
rozhodla památkově chráněné objekty rekon-
struovat a na místě bývalých budov vystavět 
rozsáhlé rezidenční a administrativní centrum, 
včetně luxusního hotelu. Tento záměr byl také 
realizován. Název špičkového pražského hotelu 
je – La Palais a luxusní restaurace – La Papillon.

Dlouhou dobu před zasedáním NATO v Praze 
vzrušovaly veřejnost otázky týkající se bezpeč-
nostních opatření spojených s ochranou předsta-
vitelů zúčastněných států. Jednou z nejdiskutova-
nějších byla otázka, kde bude ubytována osoba 
číslo jedna – americký prezident George Bush. 
Noviny přinesly několik horkých tipů, mezi nimi 
i nově otevřený hotelový objekt La Palais v Pra-
ze 2. Nakonec zde bydleli „pouze“ generální 
tajemník NATO Georgie Robertson a uzbecký 
prezident Karimov. Čerstvě zrekonstruovaný ho-
tel splňoval náročné požadavky na bezpečnost, 
pohodlí i komfort. 

Základní budova stojí více než sto let na hraně 
Vinohrad a Nuslí a nejen obyvatelé těchto lokalit 
ji znají pod jménem Zvonařka. Ve skutečnosti 
se tento název vztahuje na mnohem větší úze-
mí, rozprostírající se od ulice U Zvonařky k ulici 
Bělohradské. 

Na slavný uzenářský závod, který tradicí 
a vynikající jakostí přesahoval tehdejší úroveň 
podnikání v oboru zpracování masa, mám i já 
řadu osobních vzpomínek a zkušeností. Závod 
Jihočeského průmyslu masného v Táboře, kde 
jsem v té době pracoval jako vedoucí provozu, 
dodával Pražskému průmyslu masnému, do kte-
rého byla začleněna i Zvonařka, řadu surovin 
a polotovarů, většinou ušlechtilých druhů mas 
pro další zpracování. Naproti tomu náš závod ze 
Zvonařky odebíral některé druhy výrobků, jako 
tzv. obchodní zboží pro zpestření vlastního sorti-
mentu. Za všechny výrobky si dovolím uvést vy-
nikající čajovky, kde ve směsi vepřových suro-
vin nechyběl ani vysoký podíl vytříděného masa 
z vepřových kýt. Vymíchání bylo prováděno, jak 
nás na průmyslové škole učil nezapomenutelný 
odborný učitel Otakar Kolda, „do absolutna“. 
Vysoká aromatizace výrobku spočívala ve zrání 
v kvalitním kouři po dobu zpravidla sedmi dnů.

Také na své bývalé obchodní partnery ze 
Zvonařky, ředitele Standu Zounka a vedoucího 
provozu Slávu Chválu, mám velmi dobré vzpo-
mínky. Jednalo se o partnery, jejichž slovo mělo 
hodnotu jako notářský úpis. Vyhovět vzájemným 
požadavkům a zajistit případnou kolegiální vý-
pomoc bylo samozřejmostí. Nejsem si jist, zda 
i v současné době lze na takto korektní jednání 
mezi obchodními partnery spoléhat. 

O VÝZNAMNÉM A ÚSPĚŠNÉM 
PRAŽSKÉM VELKOUZENÁŘI 

A VOTICKÉMU VELKOSTATKÁŘI 
PANU EMANUELU MACEŠKOVI 
Pro vznik a rozvoj průmyslového uzenářství 

v našich historických zemích měly zásadní vý-
znam dvě oblasti, Českomoravská vrchovina 
a město Královské Vinohrady. Bylo to v době, 
kdy ze samostatného města Královské Vino-
hrady bylo do Prahy ještě dosti daleko. Počát-
ky jedné z největších továren na výrobu uze-
nářského zboží u nás spadají do roku 1895, kdy 
si Emanuel Maceška otevřel v Nuslích, v obci 
za hranicemi tehdejší Prahy, malou uzenářskou 
dílnu. Od začátku dvacátého století měla fi r-
ma své hlavní sídlo na Královských Vinohra-
dech na Jungmannově třídě, dnešní Vinohrad-
ské.

Dětství, rodina 
a začátky podnikání

Na formování osobnosti Emanuela Macešky, 
jeho životních názorů a postojů, měly nepochyb-
ně vliv skromné poměry, z kterých vyšel. Emanu-
el se narodil 24. března 1877 jako páté dítě v ro-
dině zchudlého hospodáře a mlynáře v městečku 
Načeradec. Z celkem třinácti sourozenců se jen 
několik dožilo dospělosti.

Své první „podnikatelské“ pokusy zahájil ma-
lý Emanuel již jako školák. Přesvědčil totiž ro-
dinu o nákupu kozy, která měla ušetřit výdaje 
za mléko. Své malé hospodářství hoch v zápětí 
rozšířil o králíky a slepice. Všeho se po několika 
měsících musel vzdát, protože se rodina přestě-
hovala za otcem do Kostelce nad Černými lesy. 
Dvanáctiletý Emanuel navštěvoval školu pou-
ze v zimních měsících. Zbytek roku pomáhal na 
místním velkostatku. V létě pak pomáhal v sadu 
při česání třešní. V souvislosti s ovocem se zrodi-
la další chlapcova obchodní aktivita. Od majitele 
sadu odkupoval část úrody a poté s nůší třešní 
obcházel odběratele. Někdy za třešně dostával 
místo peněz čerstvá vejce, která obratem prodá-
val kosteleckému cukráři.

Na jaře 1890 požádal Jakub Maceška o před-
časné uvolnění svého syna ze školní docházky, 
čemuž úřady vzhledem ke špatné sociální situaci 
rodiny vyhověly. O dalším směřování třinácti-
letého Macešky bylo rozhodnuto. Vrátil se do 
rodného městečka, aby se stejně jako jeho starší 
bratr Jakub vyučil u místního řezníka Syrovátky 
řemeslu. Řezník znal těžkou situaci rodiny, a tak 
svému novému učedníkovi odpustil výuční taxu 
120 zlatých. Vedle běžných povinností v uzenář-
ské dílně a řeznickém krámě musel Maceška po 
večerech obsluhovat v hostinci, který byl sou-
částí Syrovátkovy živnosti. Drobné získané na 
spropitném byly vítaným posílením rodinného 
rozpočtu.

Po dvou letech učení, tedy v roce 1892, zís-
kal Maceška výuční list. Jako čerstvý tovaryš si 
mohl zanotovat oblíbený popěvek: „Ať jsem chu-
dý jako myš, jen když už jsem tovaryš“. Rodný 
Načaradec však příliš pracovních příležitostí ne-
skýtal. Po poradě s rodinou bylo rozhodnuto, že 
Emanuel zamíří za prací do Prahy, kde už něja-
ký čas jako řeznický tovaryš pracoval jeho starší 
bratr Jakub.

Po svém příchodu do Prahy Maceška bydlel 
v tovaryšské noclehárně „U Halánků“ na Starém 
Městě pražském. První zaměstnání mladý tova-
ryš získal u smíchovského uzenáře Thüringera. 
Další rok byl zaměstnán jako krámský pomocník 
u uzenáře Františka Antoše na Malé Straně. Jen 
epizodou byla Maceškova několikatýdenní práce 
v řeznickém krámě ve Staré Boleslavi.

Důležitý impuls přišel od bratra Jakuba, který 
Emanuelovi oznámil, že si v Nuslích, které tehdy 
byly samostatnou obcí za hranicemi Prahy, pro-
najal malý řeznický krámek s dílnou. Emanuel se 
k bratrovi přistěhoval a začal pomáhat v bratro-
vě krámku, jehož součástí byla i malá uzenářská 
dílna. Pronájem dílny umožnilo především věno 
od Jakubovy manželky. Prodej v samotných Nus-
lích však mohl oba bratry stěží uživit. Uzenářské 
výrobky, převážně vuřty, párky a několik druhů 
salámů, začal mladý Emanuel na vozíku taže-
ném řeznickým psem rozvážet po okolních ob-
cích. Další drobné odběratele tak Maceška nalezl 
v Michli, Záběhlicích, Hostivaři, Pankráci, Krči 
nebo Braníku. 

Ve stejném domě v Nuslích si otevřel svůj ob-
chod s koloniálním zbožím také třetí bratr Bo-
humil, který do té doby pracoval jako obchodní 
příručí. Nejmladší Emanuel tak nyní začal po-
máhat Bohumilovi s rozvojem jeho nové živnos-
ti. Pro okolní drobné hokynáře začal Emanuel 
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zajišťovat dodávky zboží, které před tím nakupo-
val u velkoobchodníků. Po roce se bratr Bohumil 
oženil. Malý obchod s koloniálním zbožím však 
nemohl uživit tři osoby, a tak se Emanuel opět 
vrátil do Jakubova řeznického krámu, odkud před 
časem odešel. V propůjčené bratrově dílně začal 
ve vlastní režii vyrábět uzenářské zboží. V ro-
ce 1895 tak započala vlastní historie Maceškovy 
fi rmy.

Mladý uzenář neměl zpočátku detailní obchod, 
tedy zboží neprodával v krámě, ale rozvážel ho 
přímo odběratelům. Často do noci pracoval v díl-
ně a sotva se několik hodin prospal, naložil čer-
stvé uzené zboží na vozík a rozvážel po svých 
odběratelích. Živnost se patrně dobře rozvíjela, 
neboť si po několika letech mohl mladý uzenář 
dovolit pronajmout byt v nuselské Havlíčkově 
třídě. Koncem století si ve stejné ulici pronajal 
svůj první samostatný obchod včetně uzenářské 
dílny.

Podle informací z pamětí pomohla Maceško-
vi k první velké zakázce náhoda. Spřízněný ko-
misionář sjednal Maceškovi zkušební dodávku 
jaterniček do proslulého lahůdkářství paní Ma-
rie Wrbíkové ve Šlikově paláci. Dodávka měla 
úspěch a otevřela mladému uzenáři cestu k dal-
ším pražským odběratelům. Zanedlouho od Ma-
cešky odebírali zboží i další významní lahůdká-
ři, jako byly fi rmy Lippert, Maader nebo Stüdl. 
Díky vzrůstající poptávce mohl Maceška do své 
dílny přibrat první zaměstnance. K tehdejším 
konzumentům se mohly mimo jiných výrobků 
dostat jaternice s těmito přívlastky: české, jemné, 
obyčejné, míchané, pařížské, berlínské, cibulové, 
frankfurtské, meklenburské, brunšvické, saské, 
bavorské, holandské, sardelové, lanýžové, sla-
nečkové, z husích jater atd. Podobná pestrost pa-
novala i u jelítek, např. jelito francouzské, uher-
ské, jihoněmecké, severoněmecké, mohučské, 
vestfálské atd.

Začátkem minulého století se mladý Maceška 
oženil se slečnou Františkou Řebíčkovou ze vsi 
Topol u Chrudimi. Svatba se konala v nuselském 
kostelíku na den sv. Petra a Pavla roku 1903. 
V této ženě získal Maceška životní lásku a opo-
ru. Postupně se manželům narodilo šest dětí – dvě 
dcery a čtyři synové, kteří v době první republiky 
začali pracovat v otcově podniku.

K závažnému rozhodnutí přestěhovat živ-
nost vedlo Emanuela Macešku několik důvodů. 
Nusle byly periferií velmi vzdálenou od vlastní 
Prahy, kde měl mladý uzenář většinu svých od-
běratelů. Přestěhování na Královské Vinohrady, 
které tehdy byly jedním z největších měst v Če-
chách, a s Prahou bezprostředně sousedily, tak 
slibovalo významné zvýšení tržeb. Již koncem 
19. století rozšiřoval Maceška svoji uzenářskou 
výrobu. Přesto zanedlouho již stávající prosto-
ry dílny vzrůstající výrobě nestačily. Logickým 
krokem tak bylo přestěhování živnosti do vět-
ších prostor. 

Maceška otevřel svůj první vinohradský ob-
chod v Divišově ulici (dnes Italská) koncem roku 
1904. Tímto přestěhováním si Maceška vůbec 
nepolepšil. Obchod v neživé ulici nebyl o nic 
lepší než v Nuslích a zlepšoval se jen pomalu. 
Nakonec se po půl roce s rodinou z domu vy-
stěhoval kvůli neúnosně vysokému nájemnému. 
Nový prostorný krám s dílnou zřídil s velkými 
náklady v Jungmannově třídě. Svým přesídlením 
na Královské Vinohrady se Maceška stal členem 
místního Společenstva řezníků a uzenářů.

Toto dvojí stěhování zcela vyčerpalo fi nanční 
úspory rodiny. Maceškovy dluhy dosáhly výše 
12 000 korun. 5. ledna 1905 zabavil exekutor v je-
ho krámě veškeré zboží a zásoby. Bez výrobních 
prostředků tak Maceška prakticky ztratil naději 
na splacení alespoň části dluhu. Po poradě s ad-
vokátem byl vyhlášen nad Maceškou konkurs. Do 
fi rmy byl dosazen konkurzní správce dr. Bedřich
Klenka, v kterém nalezl Maceška značnou
podporu a později svého právního zástupce. Ad-
vokát Klenka dosáhl záhy toho, že Maceškovi 
bylo soudním příkazem vráceno zabavené zbo-
ží. Dlužník Maceška začal obcházet všechny své 
věřitele a vyjednával mimosoudní vyrovnání. 
V této obtížné životní situaci podpořil Maceš-
ku významný pražský obchodník se střevy Eu-
gen Zuckermann. Věci pak nabraly rychlý spád. 
V následujících měsících se Maceškovi, hlavně 
díky penězům zapůjčených od bratrů a strýce, 
podařilo vyrovnání většiny dlužných částek a na-
konec i zrušení konkurzu.

Jedním ze symbolů překonání fi nančních ob-
tíží a následného rozvoje fi rmy byla také Maceš-
kova účast na Jubilejní výstavě obvodu Obchodní 
a živnostenské komory v Praze roku 1908, kdy ve 
svém stánku zřídil malou uzenářskou dílnu na vý-
robu párků. Návštěvníci výstavy mohli sledovat

celou výrobu, kdy šťavnaté teplé párky byly při-
chystány pro zákazníky na pěkných podnosech. 
Na výstavě vyráběl uzenářské výrobky také Ka-
rel Hruška ze Žižkova. Z vinohradských řezníků 
se výstavy účastnil uzenář Josef Beránek, který 
využíval zejména moderní chladírenskou tech-
niku.

Zkušenost s konkurzem z roku 1905, který má-
lem znamenal konec Maceškovy živnosti, byla 
v budoucnu pro mladého uzenáře velkým pouče-
ním, ale také impulzem k další usilovné práci. 
V té době začal ve fi rmě pracovat i Emanuelův 
starší bratr Jakub, který na sebe převzal velkou 
část provozních starostí, a Emanuel se tak mohl 
věnovat svým dalším plánům. Před první světo-
vou válkou se stal společníkem ve fi rmě i mladší 
bratr Rudolf.

Emanuel Maceška 
továrníkem

V roce 1907 provozoval Emanuel Maceška 
kromě vlastního závodu pouze jednu prodejnu 
na Palackého třídě na Královských Vinohradech. 
V dalších letech se však obchodní síť fi rmy znač-
ně rozrostla. Maceška byl v té době fi nančně již 
natolik zajištěn, že koupil dům, ve kterém s ro-
dinou bydlel a provozoval svoji výrobu. V té 
době investoval do nákupu nových strojů. Díky 
zdokonalení výroby se stal podle tehdejších pra-
videl továrníkem, protože zaměstnával více než 
20 zaměstnanců.

Rozvoj Maceškovy továrny dále pokračo-
val. V roce 1910 podnikatel zakoupil rohovou 
parcelu, která sousedila s továrnou, a vystavěl 
čtyřpatrový činžovní dům s kavárnou, která nes-
la název „Nizza“. Vzhledem k rostoucí výrobě 
a nutnosti přijímat nové zaměstnance Maceška 
továrnu rozšířil zakoupením dvou činžovních 
domů v sousedství, v nichž po rekonstrukci byly 
umístěny kanceláře, chladírny a další provozní 
objekty. Před první světovou válkou zaměstná-
vala vinohradská továrna okolo 160 zaměstnanců 
a obchodní síť se rozrostla do dalších okolních 
obcí a také do samotné Prahy.

Jako pro každý výrobní podnik byl také pro 
Maceškovu továrnu na uzené zboží nutný pra-
videlný přísun surovin, vzhledem k charakteru 
výroby – prasat. Od počátku své živnosti naku-
poval Maceška vepře zprostředkovaně od praž-
ských komisionářů a obchodníků s dobytkem. 
Často však vznikaly problémy s dodací lhůtou. 
Dovezená prasata putovala nejprve po železni-
ci na porážku do holešovických jatek, poté se 
v částích rozvážela do jednotlivých uzenářských 
závodů a provozoven. Většina vepřů se v té době 
do Prahy dovážela z Haliče a Bukoviny. Často se 
stávalo, že dodávky vepřů byly na několik dnů 
přerušeny a Maceškova továrna nemohla vyrá-
bět. Za této situace vstoupil Maceška přímo do 
jednání s haličskými obchodníky s dobytkem, 
a protože za zboží platil předem, neměl nouzi 
o dodávky. Část vepřů tak mohl s mírnou ob-
chodní přirážkou prodávat i ostatním pražským 
řezníkům a uzenářům.

Koncem 19. století v pražských lahůdkářských 
obchodech převládaly uzenářské speciality dová-
žené především z Německa a Itálie. Svými vý-
robky byla proslulá i Vídeň. Z Uher se dovážel 
tradiční trvanlivý salám. Speciální výrobky byly 
vizitkou jednotlivých uzenářů, jakousi vlajkovou 
lodí každé fi rmy. Při svých návštěvách lahůdkář-
ských obchodů si Maceška všímal nabízených 
druhů zboží. Nakoupené výrobky doma pečlivě

zkoumal, a záhy vyráběl a postupně dodával své 
obdobné speciality pražským lahůdkářům. Na 
počátku dvacátého století začal Maceška své vý-
robky dodávat i mimo obvod Prahy, do dalších 
českých měst, např. do Plzně, Pardubic, Karlo-
vých Varů, Teplic a Chomutova. Sortiment spe-
ciálních uzenářských výrobků byl rozšířen také 
o tradiční Pražskou šunku, která však byla u Ma-
cešky vyráběna v daleko menší míře než v Chme-
lově továrně Na Zvonařce. Mezi další speciální 
výrobky patřily např. drážďanské párky, metský 
salám, lososová a vestfálská šunka, lanýžový sa-
lám a další výrobky.

První světová válka 
a velkostatek ve Voticích

Neutěšené hospodářské a sociální poměry bě-
hem první světové války tvrdě dopadly i na vino-
hradské Společenstvo řezníků a uzenářů. Stejně 
jako jiným hospodářským odvětvím se ani řez-
nicko-uzenářské profesi nevyhnuly nucené od-
vody živnostníků a kvalifi kovaných pracovníků. 
Válečné poměry se promítly do samotného vý-
konu řeznicko-uzenářské živnosti zejména tím, 
že nebylo z čeho vyrábět. Již v roce 1914 poklesl 
dovoz dobytka z Haliče a Uher. Železnice byla 
plně dána k dispozici vojenským transportům. 
Nedostávalo se ani soli a chyběly i uzenářské 
obaly.

V rámci aprovizačního systému musela obec 
kromě distribuce potravin obyvatelstvu také za-
jistit stravování pro nejchudší vrstvy. Obec za-
jišťovala nouzové obědy v lidové kuchyni, která 
byla od roku 1915 umístěna v letní tělocvičně 
vinohradského Sokola. Maso a další suroviny 
na polévku poskytovalo mnoho místních řezní-
ků a uzenářů. Byla to zejména Chmelova továr-
na, Alois Koranda, Josef Beránek, Alois Sedlá-
ček, Josef Durdil, Norbert Stupka a samozřejmě 
i Emanuel Maceška.

Vzhledem k nedostatku vepřového masa pro 
uzenářskou výrobu se rozhodl Maceška inves-
tovat do zřízení vepřínů přímo v Čechách. Již 
v druhé polovině roku 1914 se začal zajímat 
o vhodnou lokalitu. Předmět svého obchodního 
zájmu nalezl ve Voticích, v malém městě vzdále-
ném jen pár kilometrů od jeho rodného Načerad-

ce. Za vyhlédnuté votické panství měl Maceška 
zaplatit 850 000 korun. Jednotlivé splátky měl 
však splácet ve zlatě. Plnění kupní smlouvy poz-
ději značně zkomplikoval zákaz vývozu drahých 
kovů, který byl vydán po vzniku Českosloven-
ské republiky. K úplnému splacení kupní ceny 
tak zřejmě došlo až těsně před druhou světovou 
válkou.

Majetek byl značně rozsáhlý a pro Macešku 
bylo jistě velkou výzvou zajistit rentabilní fun-
gování celého velkostatku. Jakýmsi pozůstatkem 
z feudálních dob byla smluvní povinnost mate-
riálně a fi nančně podporovat votický františkán-
ský klášter. K votickému panství náležel zámek 
s hospodářským dvorem, pivovarem a lihovarem, 
dále vápenka a pila v nedalekém Opalí a tři po-
plužní dvory v Javoře, Hostišově a Beztahově. 
V době války byl zaveden přídělový systém, kte-
rému podléhal také provoz Maceškova vepřína, 
kde bylo trvale vykrmováno šest set prasat. Do 
svého podnikání musel Maceška zahrnout ta-
ké nerentabilní votický pivovar, který pronajal 
místnímu družstvu. Až v době první republiky 
převzal pivovar do vlastní správy a výrobu zra-
cionalizoval. V průběhu let se Maceška zapsal 
také do podoby krajiny v okolí Votic. Již během 
první světové války zřídil na svých pozemcích 
ovocnou školku. Stromky pak vysazovali místní 
nezaměstnaní, pro které to byl jistě vítaný zdroj 
příjmu. Za pár let bylo ve Voticích vysazeno oko-
lo 16 000 stromů. 

Emanuel Maceška věnoval také velkou po-
zornost votickým dětem. Tato činnost ve pro-
spěch chudých a potřebných zcela odpovídala 
jeho rozvinutému sociálnímu cítění. Krátce po 
zakoupení velkostatku věnoval všem dětem, kte-
ré navštěvovaly votické školy, vkladní knížku se 
základním vkladem dvě koruny, ne proto, aby 
jim ty dvě koruny dal, ale proto, aby jim dal chuť 
k pracovitosti a šetrnosti. V knížce bylo napsáno: 
„V upomínku na převzetí panství votického ve 
své vlastnictví a jako základ k šetrnosti a snaze 
po vyšinutí se, věnuje Emanuel Maceška, továr-
ník na Královských Vinohradech“.

Votice měly v životě Emanuela Macešky vý-
znamné místo. Při svých pobytech v městečku 
využíval s rodinou budovu tzv. Nového zámku, 
který byl známý jako Panský dům. Do dějin měs-
ta se Maceška zapsal dokonce jako starosta v le-
tech 1931 až 1938. Svůj úřad zastával v době hos-
podářské krize a postupného zhoršování politické 
situace. Ani v době svého mandátu se Maceška 
do Votic nepřestěhoval natrvalo. Do místa svého 
úřadu pravidelně přijížděl v pátek a v obci zůstá-
val přes víkend. 

Emanuel Maceška byl také iniciátorem a spo-
luzakladatelem velkých pravidelných výstavních 
votických trhů, které hmotně i morálně prospíva-
ly městu a okolí. Posledního velkého výstavního 
podniku se zúčastnil i druhý československý pre-
zident Eduard Beneš, který byl již dříve prohlá-
šen čestným občanem města.

První republika 
a vznik podnikatelského impéria 

Na hospodářství meziválečného Českosloven-
ska měly samozřejmě vliv jednotlivé průmyslo-
vé korporace a výrobní kartely, které se zvláště 
v třicátých letech vytvářely prakticky ve všech 
hospodářských odvětvích. V některých korpora-
cích se Emanuel Maceška významně angažoval. 
V roce 1933 byl jedním z iniciátorů nově zalo-
ženého „Svazu masného průmyslu“. Maceška
zastával funkci předsedy tohoto svazu až do je-
ho zrušení v roce 1941. Svaz masného průmy-
slu představoval formu monopolu – zájmového 
sdružení, které mělo hájit zájmy největších tová-
ren zpracovávajících maso. Správní výbor svazu 
podle stanov tvořilo 6 až 12 členů. Mezi členy 
výboru se objevil i slovenský senátor J. Kianička. 
Ostatní členy výboru pak tvořili významní továr-
níci, např. Jan Satrapa ze Studené na Moravě, ne-
bo továrník Cyril Jebavý z Krahulčí u Telče. V ro-
ce 1939 byl členem výboru zvolen i Maceškův 
konkurent, vinohradský továrník František Seidl.

V polovině třicátých let dvacátého století do-
plnil Maceška svůj sortiment uzenářského zboží 
o náročný trvanlivý výrobek „uherský salám“. 
Uherský salám, stejně jako názvy uzenářských 
výrobků typu pražská šunka či vídeňské párky, 
označovaly především geografi cky místo půvo-
du daného výrobku. Speciality s tímto označe-
ním však s různou kvalitou a úspěchem vyráběli 
živnostníci i za hranicemi daného státu či měs-
ta. Na tato označení se v době první republiky 
nevztahovala ochranná známka. Jednotliví vý-
robci si však logicky chránili vlastní názvy vý-
robků, které měly jejich specialitu odlišovat od 
konkurence. Maceška pojmenoval svůj výrobek 
„EMKA“, což byla složenina počátečních pís-
men jmen jeho čtyř synů. Např. majitel úspěšné 
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uzenářské továrny Jan Satrapa vyráběl od roku 
1927 v Hodicích u Jihlavy svůj uherský salám 
pod značkou „JOB“.

Vznik Maceškovy továrny na uherský salám 
a další náročné speciality ve Strašnicích souvisí 
s jeho dalšími podnikatelskými aktivitami. To-
várník využil své příznivé fi nanční situace a za-
koupil stavební pozemek ve Starých Strašnicích. 
Maceškova strašnická továrna byla dána do pro-
vozu patrně na konci roku 1923. Jako personál 
najal továrník zapracované dělníky ze Sloven-
ska. V polovině třicátých let zaměstnával straš-
nický závod okolo šedesáti dělníků. Postupně se 
výrobní kapacita zvětšovala. Původní kapacita 
koncipovaná na osm vagonů ročně byla v krátké 
době zdvojnásobena a rozvíjela se i nadále.

V moderní továrně, která se stala symbolem 
vzestupu Maceškovy fi rmy po skončení první svě-
tové války, se kromě uherského salámu „EMKA“ 
vyráběly i další výrobky – specialita „Macešky“, 
živina „Jekom“ a různé druhy masových a ovoc-
ných konzerv. V závodě byla i škvařírna sádla.

„Macešky“ byla uzenářská specialita, jejímž 
autorem byl samotný Emanuel Maceška. Poten-
cionálním konzumentům byl tento nový výrobek 
představen v listopadu 1923 sloganem: „Tyto no-
vé uzenice vynikají dosud nedostižitelnou chutí, 
lepší nežli husí játra, humrová majonéza, uze-
né lososy atd., jsou trvanlivé, velice dekorativní 
a mažou se lépe než máslo.“ Macešky byly vy-
ráběny z naloženého vepřového libového masa, 
jemně našlehaného, okořeněného a následně vyu-
zeného studeným kouřem. Roztíratelná uzená po-
mazánka byla plněna do střívek, tvarována jako 
vuřtíky a opatřena plombou s ochranou značkou.

Během let pak Maceška uváděl na trh i dal-
ší výrobky, kterými rozšiřoval svůj sortiment. 
Například v roce 1934 byly spotřebitelům před-
staveny „Evropky“, které dobová inzerce vylíči-
la takto: „Dovolujeme si tímto ct. P. T. zdvořile 
oznámiti, že podařilo se nám vyrobiti zvláštní, 
velice jemný druh uzenek pod jménem Evropky.“

Dalším výrobkem spojeným s podnikatelskou 
činností Emanuela Macešky byl „JEKOM“, jem-
ná kostní moučka. Jako autor tohoto vitaminové-
ho doplňku byl uváděn profesor české techniky 
Schneider. JEKOM se prodával nejprve v podobě 
tablet nebo prášku v plechovce, později přibyly 
i sušenky.

Také ostatní velké uzenářské fi rmy na Krá-
lovských Vinohradech byly úspěšné. Největší 
vinohradský závod, původní Chmelova továrna 
Na Zvonařce, byla po roce 1918 přeměněna na 
akciovou společnost, v níž měl rozhodující vliv 
kapitál Živnostenské banky. Svůj podnik také 
úspěšně rozvíjel Josef Beránek, který byl po ro-
ce 1918 hlavním iniciátorem vzniku „Řeznicko-
-uzenářské banky v Praze“. Dlouhou dobu byl 
také jejím ředitelem. Další úspěšnou fi rmu řídil 
také František Seidl, jehož závod sídlil v dolní 
části Fochovy třídy (nynější Vinohradské). Svoji 
živnost po roce 1918 úspěšně rozvíjel i další vi-
nohradský uzenář Richard Hulata, který v roce 
1921 vybudoval ve sklepích své provozovny mo-
derní uzenářskou chladírnu se strojovnou.

V době první republiky byla na stránkách Řez-
nicko-uzenářských novin pravidelně propagována 
náležitá péče o výkladní skříně obchodů. Velkým 
propagátorem řeznicko-uzenářského oboru byla 
také pražská „Mistrovská škola řezníků a uzená-
řů“, která organizovala četné soutěže. Například 
v prosinci 1933 hodnotila speciální komise ná-
sledující kritéria: „Celkový dojem výkladu, jeho 
osvětlení, způsob úpravy zboží a jeho umístění, 
čistota výkladu, předměty, jež do výkladu nepatří, 
cenové lístky a ceníky, dekorace výkladu, úprava 
mís a košů a konečně garnýrované zboží.“

V říjnu roku 1934 ohlásila fi rma Emanuela 
Macešky vinohradskému živnostenskému úřa-
du, že provozuje též řeznictví. Jako zodpovědný 
zástupce fi rmy v tomto oboru byl uveden Ema-
nuel Maceška starší. V lednu 1935 ohlásila fi r-
ma další činnost, a to komisionářství, velkoob-
chod s dobytkem, masem a tuky. Zde byl jako 
odpovědný zástupce uveden Emanuel Maceška 
mladší. V červenci 1935 došlo k dalšímu rozší-
ření výroby a prodeje „umělého sádla“, což byl 
ztužený umělý tuk s 5 % sádla. V době vrcholící 
hospodářské krize byly umělé tuky strategickou 
potravinou.

Ve výrobě konzerv uplatnil Maceška zajímavý 
vynález. Jednalo se o ohřívač masových konzerv 
ve vlastní šťávě. Ohřívač byl připevněn v závis-
losti na velikosti konzervy na jejím dně nebo bo-
ku. Jeho hlavní součástí byla nádržka na tekutý 
líh. Velikost tohoto zásobníku byla různá podle 
objemu konzervy. Hořák vařiče byl zaveden do 
misky s děrovanými otvory a knotem. Těmito 
otvory po zahoření unikal plyn, který ohřál ob-
sah konzervy. Po rozehřátí misky pak knot ihned 
zhasl. Další modifikací byla možnost použití 

lihových kostek umístěných v plechovém pod-
stavci konzervy. Na stěně konzervy byla umís-
těna zdrsněná plocha nebo chemická směs pro 
zapálení sirky. Připomeňme, že informace o tom-
to výrobku byly zveřejněny v roce 1938, tedy 
v době, kdy se republika vážně připravovala na 
válečnou konfrontaci s nacistickým Německem.

Začátkem třicátých let se do otcovy fi rmy ofi -
ciálně zapojili také jeho čtyři synové, kteří se 
v závodě vyučili řeznicko-uzenářskému řemes-
lu. Kromě samotného Emanuela Macešky a jeho 
čtyř synů byl od roku 1911 veřejným společní-
kem Emanuelův mladší bratr Rudolf.

S rozvojem fi rmy také souvisí otázka vozo-
vého parku. Samotný Emanuel Maceška vlastnil 
koncem třicátých let automobil Praga Golden. 
Firma dále disponovala několika středními ná-
kladními vozy Praga RN a LN, dále vozy značky 
Walter. Rozvoz zboží zajišťovaly dodávkové vo-
zy Škoda Popular nebo motorová tříkolka Wal-
ter. Běžně se používaly i koňské povozy nebo 
ruční vozíky. Garáže fi rmy se nacházely v horní 
části Fochovy třídy (dnešní Vinohradské). Část 
vozidel pak parkovalo před továrnou. K distri-
buci zboží samozřejmě sloužila i železnice a au-
tobusové linky.

Další rozvoj firmy
V říjnu roku 1919 koupil Maceška rozsáhlé 

Seidlovo pole, které bylo na délku ohraničeno 
dnešní Slezskou a Vinohradskou třídou. Jeho 
východní konec hraničil s městskou tržnicí. Zá-
padní strana pak dosahovala úrovně dnešního 
náměstí Míru a ukončovala Římskou ulici. Po 
odprodeji části pozemku se pustil továrník do 
budování velkého obchodního paláce. Od kou-
pi pozemku do vybudování velkolepého objektu 
uplynulo celé desetiletí. Vlastní stavba budovy 
pak proběhla v letech 1928 až 1929. Výsledkem 
byla nejvyšší budova na Královských Vinohra-
dech, šestipatrový obchodní palác otočený svým 
průčelím k městské tržnici. V budově se nachá-
zely rozsáhlé obchodní a kancelářské místnosti, 
byty, restaurace, kavárna, a především kino „Ma-
ceška“. Od roku 1930 začal velkou část budovy 
využívat spolehlivý nájemce – Státní ústav pro 
zubní lékařství. V prvním patře paláce se nachá-
zela vyhlášená vinárna a kavárna, které dlouhá 
léta šéfoval pan Stárek. Tento podnik měl zají-
mavý název – kavárna „Naše“. Rovněž proslulý 
byl „Teherán bar“ umístěný v suterénu paláce. 
Ve „Starozámecké restauraci“ se čepovalo vo-
tické pivo, které Maceška do svých pražských 
podniků s úspěchem dovážel ze svého pivovaru. 
O zábavu se pak starala „staročeská hudba“, při 
které návštěvníci mohli zpívat a tančit.

Emanuel Maceška chtěl v budově otevřít nové 
pražské divadlo. Ale když zjistil, jak jsou herci 
hádaví, rozhodl se pro tehdy moderní biograf. 
Slavnostní premiéru měl nový pražský biograf 
pod jménem svého zakladatele 27. srpna 1929. 
Kino patřilo k největším v Praze. Maximální po-
čet sedadel v přízemí byl 933 a na galerii 243. 
Bio „Maceška“ nebyl prémiový biograf, ale své 
diváky si vždycky našlo. Fochova (Vinohradská) 
třída byla tehdejším vinohradským korzem, a tak 
diváci mohli spojit nedělní kulturu s vycházkou. 
Luxusní kino například umožňovalo předplatit si 
na rok celou lóži. To využívaly zejména zamilo-
vané páry. Kino bylo sice Maceškovým majet-
kem, ale jeho provoz nechával na lidech, kterým 
důvěřoval. Koncesi na provoz bia „Maceška“ 
získal zajímavý právní subjekt – Saywalterova 

útulna slepých dívek, jež měla sídlo na Kampě. 
Veškerý čistý zisk podniku byl věnován na dob-
ročinné účely spolku. 

Již o tři roky před otevřením Maceškova vino-
hradského paláce investoval továrník do stavby 
domu, který se dodnes nachází v dolní části praž-
ského Václavského náměstí. Dům nese jméno 
„U zlaté pšenice“. Autorem novostavby a záro-
veň spolumajitelem domu byl pražský stavitel 
a architekt Jan Jarolím. Maceška defi nitivně re-
zignoval na vybudování hotelu v rámci výstavby 
svého obchodního paláce na Královských Vino-
hradech a věnoval své peníze a energii na výstav-
bu hotelu na Václavském náměstí. Podle fi remní 
reklamy se hotel v té době jmenoval „Majestic“. 
V přízemí hotelu se nacházel bufet, v suterénu 
byla vinárna a první patro zabírala restaurace-
-automat „Evropa“. Kromě hotelu „Majestic“ 
otevřel Maceška jídelnu ve svém vinohradském 
paláci. Do všech svých podniků dodával pod-
nikatel kromě svých uzenářských výrobků také 
pivo z fi remního pivovaru ve Voticích.

Provoz restaurace „Evropa“ na Václavském 
náměstí však nebyl patrně v prvních deseti le-
tech příliš úspěšný. Jedním z důvodů bylo zjev-
ně bezprostřední sousedství známého pražského 
automatu „Koruna“, který se nacházel naproti. 
K zásadní změně v provozu automatu „Evropa“ 
došlo v roce 1936, kdy restauraci zakoupil od po-
sledního majitele, obchodníka se sladem Emrai-
ze, restauratéra Jaroslava Vašaty. Po nutných 
úpravách dosti zanedbané restaurace byl provoz 
otevřen 17. dubna 1936 v 17 hodin 17 minut. Po-
dle Vašaty to bylo takové zasmolené místo, kde 
zkrachovalo asi osm restaurací. Přes toto prokle-
tí se záhy začalo nové „Evropě“ dařit. Během 
několika let si mohl Vašata dovolit pronajmout 
tehdejší „Reprezentační dům“ (Obecní dům na 
náměstí Republiky), v jehož restauračních pro-
vozech zaměstnával přes šest set lidí.

V objektech ve vlastnictví Emanuela Maceš-
ky se také nacházelo několik kaváren. Nejstarší 
z nich byla kavárna „Nizza“ provozovaná v Ma-
ceškově domě na rohu dnešních vinohradských 
ulic Budečská a Vinohradská kavárna „Naše“. 
Postupem doby se stal Maceška majitelem také 
několika hostinců. V souvislosti s jeho pivova-
rem ve Voticích to byly například hostince v ne-
daleké Kosově Hoře, v Prčici a ve Strašnicích 
„Na Skalce“.

Druhá světová válka
K významné změně ve fi rmě „Maceška“ došlo 

již na konci prosince 1938. Posledního dne roku 
z fi rmy vystoupil její zakladatel a dosavadní šéf 
Emanuel Maceška starší. K další změně pak do-
šlo koncem roku 1939, kdy byla v obchodním 
rejstříku upravena dispoziční práva společníků 
fi rmy. Veřejnými společníky v době protektorá-
tu byli čtyři Maceškovi synové a jeho bratr Ru-
dolf. Pro rodinu továrníka Macešky byla doba 
protektorátu Čechy a Morava obdobím majet-
kové a osobní perzekuce, plná neustálých obav 
o osudy rodiny a fi rmy. Na druhou stranu také 
obdobím, kdy Emanuel Maceška a další členové 
jeho rodiny v mnoha případech prokázali osobní 
statečnost, aktivně se podíleli na pomoci potřeb-
ným, a jistou měrou se aktivně zapojili do domá-
cího odboje.

V době protektorátu nemohly jednotlivé pod-
niky prakticky rozhodovat o svém výrobním pro-
gramu. Výroba byla podřízena německým váleč-
ným zájmům. Část uzenářské továrny – závod 

ve Strašnicích, byl přímo podřízen Wehrmachtu. 
Firma musela během války plnit objednané kon-
tigenty jednotlivých výrobních svazů, zvláštních 
orgánů pro hospodaření s určitými výrobky. Pra-
vomoc těchto svazů byla velmi široká a prakticky 
neohraničitelná. Jen v omezené míře mohly jed-
notlivé podniky prodávat své výrobky výhradně 
v rámci lístkového potravinového systému.

Ve vinohradské továrně probíhalo stravování 
v závodní jídelně, ve které dělníci dostávali jídlo 
v rámci lístkového systému. Maso se podávalo 
k obědu čtyřikrát týdně a v bezmasé dny to by-
ly knedlíky „mírově maštěné“. Ke svačině byla 
podávána polévka s masem nebo bez masa, ale 
vždy s uzeninou. Vedení fi rmy většinou přehlí-
želo drobné krádeže a ujídání surovin při výrobě. 
Firma také podporovala své zaměstnance při od-
jezdu na práce do Říše. Jednalo se o balíčky asi 
7 kg trvanlivého salámu a konzerv, přičemž jim 
bylo řečeno, aby si napsali pro další dodávky. Za-
městnance, kteří byli vysláni na zákopové práce, 
fi rma vybavila navíc dekami. Již v době první re-
publiky měli ve fi rmě tradici oslavy různých pra-
covních jubileí, kdy byli oceňováni zaměstnanci 
za svoji dlouholetou práci. Zvláště v době války 
byly fi nanční i potravinové dary pro zaměstnance 
významným přilepšením.

Krutou ránu uštědřil osud fi rmě „Maceška“ 
v únoru 1945. Při známém náletu na Prahu do-
stal přímý zásah i vinohradský dům, ve kterém 
se od počátku dvacátého století nacházelo hlavní 
sídlo Maceškovy fi rmy a současně byty rodiny. 
Budova byla následným požárem zcela zničena. 
Z členů rodiny Maceškových, kteří byli v osud-
nou chvíli v budově přítomni, naštěstí nikdo 
nezahynul. Zahynulo však několik nájemníků 
z vyšších pater domu. Rodina továrníka přišla 
o většinu svých osobních věcí a následkem náletu 
přišla i o střechu nad hlavou. Zničena byla také 
fi remní prodejna umístěná v přízemí a další pro-
vozy závodu. Nálet naopak přečkala uzenářská 
dílna umístěná ve dvoře objektu. Zřícení domů 
vydržel kryt umístěný ve sklepě díky iniciativě 
syna Františka, který nechal strop krytu vyztužit 
dřevěnými trámy.

Osud Maceškova majetku 
po druhé světové válce 

Již v květnových dnech Maceškův vinohrad-
ský závod prakticky ovládala závodní rada, v níž 
měli významný vliv členové komunistické strany. 
Rada začátkem června 1945 vyzvala společníky 
fi rmy, tedy čtyři syny Emanuela Macešky a jeho 
bratra Rudolfa, aby již nadále do podniku nedo-
cházeli. Závodní rada také požadovala vydání 
veškerých písemností, které souvisely s činností 
fi rmy. Klíče od budov a dílen měly být odevzdá-
ny pověřeným členům závodní rady. Zemský ná-
rodní výbor v Praze pak 14. června 1945 do fi rmy 
jako prozatímního národního správce jmenoval 
řezníka a uzenáře Aloise Smažíka. Prakticky ně-
kolik dní po „Vítězném únoru“ bylo zahájeno 
postátnění fi rmy. Ministerstvo výživy jmenovalo 
svým výnosem 29. února 1948 pětičlennou ná-
rodní správu, ve které byl jako odborník Josef Fi-
šer, ředitel další zestátněné vinohradské uzenář-
ské fi rmy „Antonín Chmel“. Firma „Maceška“ 
byla znárodněna vyhláškou ministryně výživy 
3. července 1948 a včleněna do národního podni-
ku „Masna Praha“. Úředně pak fi rma „Maceška“ 
zanikla výmazem z obchodního rejstříku v létě 
1951. Tato krátká úřední věta tak vlastně zname-
nala praktický konec uzenářské fi rmy Emanuela 
Macešky, na jejímž počátku bylo provozování 
malého uzenářského krámku v Nuslích v roce 
1895.

Na základě dekretu prezidenta republiky 
o opatřeních v oblasti fi lmu bylo znárodněno 
i bio „Maceška“. Také na celý Maceškův vel-
kostatek byla uvalena tzv. nucená správa a poz-
ději byl celý majetek zkonfi skován bez náhrady.

Emanuel Maceška oslavil na jaře 1947 své 
sedmdesáté narozeniny. Situace ohledně jeho 
majetku mu však mnoho důvodů k radosti nepo-
skytovala. Začátkem dubna 1947 byl hospitali-
zován v Masarykově sanatoriu v Dobříši. Nepří-
zeň osudu po druhé světové válce však starého 
pána nezlomila. Překonávat tyto potíže mu jistě 
pomáhala jeho silná víra a podpora jeho synů. 
I v této době se snažil být pan Maceška svému 
okolí užitečný a přes vysoký věk byl velmi ak-
tivní. Bývalý továrník tak několik let pomáhal 
u svých bývalých obchodních partnerů a kolegů 
uzenářů. Jedním z nich byl například pan Franti-
šek Ráš v Krkonošské ulici v Praze. Po několika 
letech tak starý pan Maceška odešel do důchodu. 
Zbytek svého života strávil převážně na rodinné 
chatě mimo Prahu. Zemřel 30. prosince 1966, jen 
několik měsíců před dovršením devadesáti let.
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JOSEF BERÁNEK 
– MAJITEL „BERÁNKOVÝCH 

PODNIKŮ“ NA KRÁLOVSKÝCH 
VINOHRADECH

Císařský a královský dodavatel, první mas-
ná tržnice, tovární výroba uzenin a vývoz šunek 
– Praha, Královské Vinohrady, Tylovo náměstí 
629.

O původu a vzdělání Josefa Beránka se toho 
mnoho neví, prokazatelně jen to, že měl s man-
želkou Marií, rozenou Strejčkovou, pět dětí – 
čtyři syny a jednu dceru. Syn Josef, který se poz-
ději stal otcovým nástupcem, se narodil v roce 
1901. Dětem bylo evidentně poskytnuto výborné 
vzdělání soudě podle dcery Květy, kterou otec 
poslal po ukončení povinné školní docházky na 
devět měsíců do Švýcarska a poté na tři měsíce 
do Anglie, aby se zdokonalila ve francouzštině 
a angličtině. S manželkou Marií se Josef Beránek 
rozvedl v roce 1924. V té době již bylo Beránkovi 
přes šedesát let. Po rozvodu se otci krátce starala 
o domácnost dcera Květa. Josef Beránek se poz-
ději znovu oženil.

V roce 1887 převzal již zkušený obchodník Josef 
Beránek od pana Čížka řeznický obchod s výrob-
nou v Praze na Tylově náměstí. Tím položil základ 
k vybudování věhlasných „Beránkových podniků“. 
Za deset let zakoupil i dům, ve kterém byl jeho 
první obchod, a za poměrně krátkou dobu i protější 
dům v Hálkově ulici. V roce 1914, kdy Beránko-
vo podnikání mělo již pevné základy, vybudoval 
velkým nákladem luxusní restauraci a kavárnu. Ke 
konci první světové války za obtížných podmínek 
i velký hotel s rozsáhlými garážemi, který byl v té 
době nejlépe vybavený v celé Praze. V roce 1929 
nechal zkušený podnikatel rozšířit svoji nemovitost 
na Tylově náměstí o přístavbu traktu zasahující až 
do Londýnské ulice. Kapacita hotelu se tak zvýšila 
na 320 pokojů. V přístavbě pamatoval i na zříze-
ní luxusního kina, nesoucího jeho jméno – „Ki-
no Beránek“, později „Kino Dalibor“, po postavě 
z českých dějin. Celé Tylovo náměstí žilo v té době 
tržnicí a hotelem, který hostil v období první repub-
liky zejména americkou klientelu.

Vedle vlastního velkého uzenářského závodu, 
hotelu, kina a tržnice se postaral Josef Beránek 
i o vlastní produkci drůbeže a zeleniny. Založil to-
tiž v Hodkovičkách moderní drůbežářskou fi rmu 
a zahradnictví. Technická a hygienická úroveň 
potravinářských objektů jeho podniku, zejmé-
na prodejních prostorů tržnice, dílen a chladíren, 
patřila k nejlepším v celé Evropě. V roce 1928 
podnikatel otevřel další potravinářskou tržnici 
v Braníku a v roce 1934 na Smíchově.

Prodejní prostor Beránkovy tržnice na Vino-
hradech byl rozdělen do celkem dvaceti odděle-
ní. Každé sloužilo k prodeji jedné skupiny zboží 
a každé bylo vybaveno vlastní „americkou po-
kladnou“. Tím se předcházelo vzniku velkého 
návalu zákazníků v jednom společném prodejním 
prostoru. Veškerý sortiment zboží byl viditelně 
označen zřetelnými nápisy a cenovkami. Perso-
nál byl oblečen do jednotných bílých úborů. Pro-
dejní dobou vycházela tržnice svým zákazníkům 
maximálně vstříc, prodejny byly otevřeny celý 
den až do osmé hodiny večerní. V rámci prosto-
ru tržnice byly zřízeny jídelny a restaurační bu-
fet, kde si zákazníci mohli vybrat buď tradiční 
způsob rychlého občerstvení, nebo každodenní 
obědy podle poledního menu.

Od konce 20. let se aktivně zapojil do řízení 
podniků syn Josef mladší. Je velmi pravděpo-
dobné, že se syn seznamoval s organizací a ří-
zením celého komplexu podniků již v průběhu 
dvacátých let. V roce 1929 se stal prokuristou 
fi rmy. Tuto pozici zastával Josef Beránek mladší 
až do roku 1936, kdy jeho otec zemřel. V té době 
fi rma zaměstnávala přes 350 pracovníků, čímž 
se zařadila mezi velké pražské potravinářské 
podniky. Josef Beránek mladší, jako univerzální 
dědic otcova majetku, se stal roku 1937 novým 
majitelem „Beránkových podniků“. Ještě v tém-
že roce rozšířil činnost podniku o obchod se 
smíšeným zbožím s velmi širokým sortimentem 
základních potravin a předmětů denní spotřeby. 
Všechny součásti „Beránkových podniků“ fun-
govaly i v době druhé světové války a v prvních 
poválečných letech. 29. února 1948 vydalo Mi-
nisterstvo výživy nařízení o zavedení národní 
správy do Beránkovy uzenářské a konzervářské 
továrny. O měsíc později následovalo uvalení 
národní správy i na hotel „Beránek“, který byl 
začleněn do národního podniku „Českosloven-
ské hotely“. Řeznická a uzenářská živnost včet-
ně tržnic byla včleněna do národního podniku 
„Masna“. 

Smrt zakladatele podniku v roce 1936 zname-
nala nejen ztrátu pro český obchod, ale také pro 
širokou veřejnost. Josef Beránek byl totiž mi-
mo jiné i spoluzakladatel vinohradského Sokola, 
Národní jednoty a první předseda správní rady 
úspěšné Řeznicko-uzenářské banky. 

Ve funkci předsedy správní rady Řeznicko-
-uzenářské banky, nazývané „Masobanka“, 
se Josef Beránek významně zasloužil o rozvoj 
celého masného oboru. Získání levného úvěru 
v období zavádění nových konzervačních, chla-
dicích a strojních technik umožňovalo podstatné 
rozšíření exportu uzenářských výrobků. Vzrůst 
uzenářské produkce a s tím spojený nárůst spo-
třeby jatečného dobytka přispěl i ke vzniku řady 
fi rem obchodujících s dobytkem, které začaly 
navazovat rozsáhlé obchodní kontakty i mimo 
oblast českých zemí, jejichž živočišná produkce 
přestala dostačovat vzrůstající spotřebě ze strany 
masného průmyslu i drobných výrobců.

Ve správní radě „Masobanky“ byly zastoupeny 
profese z celého spektra řeznicko-uzenářského 
oboru a obchodu. Členové správní rady „Maso-
banky“ však nezastávali svoji funkci jen z dů-
vodu velikosti, známosti nebo prosperity svého 
podniku, ale především kvůli své činnosti v řez-
nicko-uzenářských zájmových a hospodářských 
organizacích, jejichž zájmy také ve správní radě 
zastupovali. Nejznámějšími řeznicko-uzenářský-
mi korporacemi byla místní odborná společen-
stva, která vznikala na základě živnostenského 
řádu z roku 1859 a jejichž úkolem bylo „pěstovati 
ducha pospolitého, udržovati a zvelebovati čest 
stavu, jakož i podporovati humanitní, hospodář-
ské a vzdělávací zájmy svých členů a příslušníků 
stavu“.

V rámci masného podnikání v té době rozlišu-
jeme řezníky a uzenáře, dále masný velkoobchod, 
který se pak dělil na tři profese – velkořezníky, 
obchodníky s dobytkem a komisionáře. Zatímco 
obchodníci s dobytkem provozovali obchod s ži-
vým dobytkem, tak velkořezníci obchodovali ve 
velkém již s masem, většinou ve vepřových půl-
kách a hovězích čtvrtích. Zvláštním typem pak 
byli komisionáři, kteří obchodovali s masnými 
komoditami na cizí účet. Beránkova fi rma patřila 
do kategorie řezníků a uzenářů, i když svými pro-
vozovnami zasahovala do dalších oborů (tržnice, 
hotel, kino).

Vila Beatrice 
O Beránkově vile v Kersku a jejím osudu 

podal svědectví velký český spisovatel Bohu-
mil Hrabal ve svém díle „Rukověť pábitelského 
učně“. Hrabalovi musíme ponechat přiměřenou 
dávku autorské spisovatelské licence, což nebrá-
ní tomu, abychom několik odstavců z poutavého 
vyprávění uveřejnili.

„Beránkova vila na tři patra, Beránkova řez-
nictví, letní sídlo, mělo i svoji oboru, takže když 
se velkořezníkovi zachtělo, mohl střílet srnky 
a srnce a bažanty přímo ze svého pokoje. Vila 
uprostřed borového lesa, vila se zahradníkem 
a domovníkem a telefonem, takže než přišel pan 
Beránek a jeho přátelé na hostinu, na rekreaci, 
na prázdniny, místnosti vily byly krásně vytope-
né, květinami vyzdobené, cesta z betonky rou-
bená tunelem větví borovic, vysypaná pískem, 
dodávala vjíždějícím autům impozantní vzhled, 
zbytek feudálního života, se zelenou mysliveckou 
kamizolou a švarcenberským kloboukem staže-
ným do očí, lovecké pušky a trofeje po chodbách 
vily sdostatek dodávaly řezníkovi, panu Berán-
kovi, a jeho přátelům krásný pocit vyvoleného 
božího člověka. A protože pan Beránek měl 

i restaurace a prodejny v Praze, a byly džbery 
zbytků obědů a zbytky z jatek, pan Beránek si 
vzpomněl, jak jeho otec měl taky řeznictví, ale 
koňské a přitom krmil deset prasat, která rostla 
před očima jen díky tomu, že z koňských jatek 
se celé vnitřnosti házely rovnou těm prasatům 
i s výkaly, a prasata přibývala denně jeden kilo-
gram a někdy i víc. Proto pan Beránek za svojí 
vilou nechal zřídit prasečinec pro padesát pra-
sátek a nákladní auto denně vozilo džbery zbytků 
restaurací a prodejen a jatek a skoro zadarmo za 
tři čtvrtě roku odvážel pan Beránek svými auty 
padesát prasátek a přivážel zase padesát selat, 
aby všechno začalo znova, aniž by si pan Berá-
nek všimnul, že když vítr jde směrem k jeho vile 
a do jeho oken od prasečáků, i když ukrytých 
za rododendrony a koniferami, že ten prasečí 
hnůj vydává ostrý protivný zápach. Ale panu Be-
ránkovi ten prasečí hnůj voněl, už nerozlišoval, 
dokonce s tou vůní splýval, jako pravý feudál 
nemohl být bez vůně chlívů a koňského hnoje 

a vůně dobytčí moče. A tak, aby smyl a omyl svo-
ji duši, pan Beránek v jednom pokoji měl kaplič-
ku, z jednoho pokoje udělal svatostánek, okna 
zdobená barevnými sklíčky, do olova sestave-
nými výjevy z života svatých, před těmi okny se 
tyčil malý oltář a nad ním zářilo věčné světlo, 
a klekátko, a když pan Beránek měl dojem, že 
je příliš opuštěný mezi svými jatkami a komisio-
nářstvím a prodejnami a restauracemi, že příliš 
hnoje jej obklopuje, dovedl pokleknout a zbož-
ně se motlitbou očistit natolik, že zářil zdravím 
a humorem, který ostatně vyplýval z toho, že pan 
Beránek byl milionář, a všichni bohatí lidé byli 
toho času veselí a řinčeli dobrou pohodou a byli 
laskaví a štědří, protože štědrost lichotila jeho 
zdravé pýše a pomáhala mu k tomu, že často sám 
nad sebou zaslzel, skoro se rozplakal, jak je k li-
dem hodný a přátelský … a jeho otec postavil té-
měř celý dům v Praze, „Hlahol´u Vltavy“. To ale 
bylo, pak přišel čas, kdy pan Beránek o všechno 
přišel, kdy přišel tedy i o svou dobrou náladu 
a štědrost, a teď je v jeho vile ústav sociální, kde 
jsou nebohé děti pomatené jak na těle, tak na du-
chu, a které jsou společnosti na obtíž.“

RICHARD HULATA 
– ÚSPĚŠNÝ ŘEZNÍK A UZENÁŘ 
Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD

Vinohradský rodák Richard Hulata se narodil 
29. března 1876 v Bořeticích v rodině sedláka 
a hostinského. Otec byl patrně významnou 
osobností Bořetic. Po narození syna Richarda se 
rodina přestěhovala do sousedních Němčiček, 
kde otec také provozoval hostinec. Do školy 
chodil Richard v nedalekých Hustopečích. Podle 
pamětí byl Richard jediným dítětem. V dětství 
byl těžce nemocný. Matka si přála, aby byl ze 
syna kněz, a tak ho rodiče dali studovat v Brně 
do semináře. Chlapci se však v semináři nelíbilo, 
měl problémy s kázní i s prospěchem a ve čtrnácti 
letech byl ze semináře vyloučen. Poté odjel na 
truc rodičům bez peněz a jakékoliv výbavy do 
Vídně. Po krátkém hledání nalezl učednické mís-
to u vídeňského řezníka a uzenáře Josefa Schöne-
ra. Prošel všemi odděleními porážky, výroby vý-
sekových mas a uzenin a poté ho majitel nechal 
pracovat i v krámě, aby se učil také prodavačem. 
Roku 1891 se konala v Praze Jubilejní výstava. 
Podnikatelé, kteří ve Vídni něco znamenali, se 
výstavy chtěli zúčastnit. Josef Schöner koupil 
v Praze dům a zařídil si zde i obchod. Tím získal 
právo reprezentovat svůj podnik a provozovat na 
výstavě stánek s občerstvením. Hulata se spolu 
se Schönerem dostal do Prahy a vypomáhal při 
zařizováním stánku, kde se prodávaly především 
párky. Od deseti do čtrnácti hodin byl stánek ja-
ko většina „ochutnáváren“ na výstavišti v oble-
žení návštěvníků. Po skončení výstavy ohlásil 
Schöner, že svůj obchod v Praze nezruší. Obava 
z konkurence vedla pražské řezníky a uzenáře 
k neustálému zvyšování nabídek k odkoupení 
podniku. Nakonec Schöner prodal obchod řezní-
ku a uzenáři Šitanovi.

Hulata o prodeji Schönerova obchodu ode-
šel hledat práci jinam a nastoupil jako proda-
vač v Holešovicích do fi rmy řezníka a uzenáře 
Josefa Jeřábka. V Jeřábkově obchodě pracoval 
šest let a vypracoval se na vrchního prodavače. 
Poté Hulata vystřídal během osmi let několik 
řeznických a uzenářských podniků, kde pra-
coval jako prodavač, uzenář, nákupčí dobytka 
apod. Dále pracoval v závodě Jana Karla, který 
mu svěřil vedení fi liálky. Později jel na zkuše-
nou do Karlových Varů. Na počátku 20. století 
pracoval opět v Praze, pro velkořezníka Karla 
Domase.

Po získání dostatečných zkušeností v oboru, 
které stačily k samostatnému vedení podniku, 
a také po uspoření dostatečné fi nanční částky si 
Hulata vybral část úspor a založil vlastní fi rmu. 
V roce 1905 si pronajal malý obchod na Krá-
lovských Vinohradech, kde 5. září ohlásil provo-
zování uzenářské živnosti. Nákupy a pochůzky 
stejně jako prodej ve svém obchodě si zpočátku 
obstarával sám. Největší obrat míval dopoledne 
kolem desáté hodiny a v době oběda, kdy, jak 
sám uvádí, chodili na svačiny a na obědy pře-
vážně zedníci zaměstnaní na stavbě nových do-
mů na Královských Vinohradech. Od počátku 
Hulata uvažoval o zavedení menších strojů do 
uzenářské výroby. S Křižíkovými elektromoto-
ry se seznámil už na Jubilejní výstavě. Jakmile 
ušetřil dostatečnou fi nanční sumu, nakoupil od 
fi rmy Křižík elektromotor k pohonu uzenářské 
řezačky. Stroj umístil do malé pronajaté dílny 
nedaleko svého obchodu, kterou vybavil nejnut-
nějšími uzenářskými stroji. Aby se náklady na 
koupi elektromotoru co nejdříve zaplatily, mlel 
Hulata na své řezačce za drobný poplatek maso 
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i okolním řezníkům. Podle pamětníků si řezačka 
na sebe vydělala za necelého půl roku, poté již 
byl provoz ziskový.

V souvislosti s rychlým stavebním růstem Krá-
lovských Vinohrad rostl i příliv nových zákazní-
ků a Hulatův obchod již nestál na konci obce, 
ale uprostřed rušné ulice. Výstavba nových ná-
jemních domů se soustředila nejprve podél dvou 
hlavních vinohradských tříd – Jugmannovy (dnes 
Vinohradské) a Palackého (dnes Francouzské) 
ulice. Do reprezentativních domů, postavených 
v secesním či novorenesančním slohu, se na pře-
lomu 19. a 20. století začaly stěhovat i zámožněj-
ší vrstvy pražského obyvatelstva, které opouštělo 
starou zástavbu v centru města a dávalo přednost 
pohodlnějšímu a levnějšímu bydlení na Vinohra-
dech. Příliv náročnější a movitější klientely se 
nepochybně odrazil i v rostoucím objemu výroby 
a odbytu uzenářského zboží, a tím samozřejmě 
i ve vyšším zisku. V Hulatově dílně přibývaly 
stroje a rostl i počet zaměstnanců. Někdy mezi 
lety 1905–1910 se Hulata oženil. Manželka Anna 
prodávala v obchodě. Příbuzenstvo z obou stran 
bylo údajně proti sňatku, protože Anna pocházela 
z chudé rodiny. Těsně před 1. světovou válkou se 
manželům narodila dcera Marie.

Až do vypuknutí války se podnik neustále roz-
šiřoval. Hulata plánoval odkoupit objekt, kde by 
zřídil tovární dílnu s elektrickými stroji. Válka 
však proces rozšiřování fi rmy zastavila. Hulata 
sice nebyl odveden, ale po zhoršení situace v ob-
lasti zásobování dobytkem těsně po vypuknutí 
války a po zpřísnění státní kontroly hospodaře-
ní masem v roce 1915 se rozhodl podnik zavřít. 
Podle pamětí žila rodina po dobu trvání války 
z úspor, ale nezdá se pravděpodobné, že by pod-
nikatel svoji fi nanční rezervu takovýmto způso-
bem spotřeboval. Je možné, že Hulata jako jediný 
syn zámožné statkářské rodiny měl k dispozici 
také fi nance pocházející z rodinného majetku.

Podnik Hulata znovu otevřel až v roce 1918. 
Veškerý zbývající volný kapitál investoval do ná-
kupu masa a do výroby. Objížděl své předváleč-
né venkovské dodavatele a nakupoval kvalitní 
maso. Všechny stroje své dílny zařídil na elek-
trický pohon. Výrobu zahájil ve větším objemu 
než před válkou. Zájem zákazníků byl obrovský. 

Po válečném nedostatku sázel Hulata především 
na dostatek zboží z kvalitního masa. Záhy bylo 
třeba přijmout do obchodu nové pracovní síly 
jako prodavačky a provoz v dílně organizovat 
na dvě směny.

Veškeré úsilí upřel Hulata na zavedení továr-
ní výroby uzenářského zboží, což se mu také na 
počátku let 20. let podařilo. V roce 1921 vybudo-
val Hulata v rámci modernizace zázemí podniku 
ve sklepích své provozovny moderní chladírnu 
a strojovnu. O dva roky později již v Hulatově 
podniku pracovalo 25 dělníků a šest elektromo-
torů pohánělo osm uzenářských strojů. Firma 
fungovala pod názvem „Richard Hulata, továr-
na uzenářského zboží a vývoz šunek – Praha Vi-
nohrady“. I když v pamětech o takto prudkém 
rozvoji fi rmy mnoho informací nenajdeme, je 
možné, že fi rma zvýšila svůj obrat, a tím zisky 
prostřednictvím vývozu konzervované (polo-
-konzervované) pražské šunky. Hulata o mož-
nostech konzervování (polo-konzervování) svých 

výrobků, aby se daly exportovat bez rizika, uva-
žoval již po skončení 1. světové války. Po poradě 
s odborníky a sledováním zahraničních, přede-
vším amerických zvyklostí a zkušeností s konzer-
vováním potravin se rozhodl uzavírat do velkých 
plechových krabic i pražskou šunku určenou pro 
vývoz. Nakupoval kvalitní maso, získal jazyko-
vého odborníka na výrobu etiket a reklamních 
letáků a dále rozvíjel svoji výrobu pro dodávky 
na zahraniční trhy. Vyvážel zejména do velkých 
západoevropských měst, nejvíce do Londýna.

Jako úspěšný podnikatel se Hulata od 20. let 
aktivně účastnil oborového spolkového života. 
V roce 1921 byl zvolen jedním ze dvou náměstků 
starosty Společenstva řezníků a uzenářů, založe-
ného v únoru téhož roku.

Největší rozmach firmy spadá do období 
30. let, kdy pravidelné objednávky zboží z domo-
va i z ciziny a dále rozsáhlá síť prodejen po celé 
Praze řadí Hulatu mezi nejúspěšnější podnikatele 
v oblasti uzenářské výroby. Firma se spolu s dal-

šími velkými podniky vinohradských uzenářů 
stávala častým cílem četných exkurzí pokračo-
vacích řeznických a uzenářských škol z venkova.

Do 30. let spadá také Hulatova snaha poskyt-
nout dceři profesionální vzdělání v oboru s cílem 
vychovat si tak nástupkyni, která převezme pod-
nik. V roce 1930 byla Hulatova dcera Marie zapsá-
na do matriky učňů ve Společenstvu řezníků a uze-
nářů počínaje dnem 1. května 1930 na dobu tří let. 
Navštěvovala učňovskou pokračovací školu, kde 
si doplňovala praktické vzdělání. Zároveň se učila 
v otcově podniku u jeho nejlepšího mistra. Hulata 
bral dceru s sebou na jatky nakupovat maso, účast-
nila se i obchodních jednání fi rmy. Tovaryšskou 
zkoušku složila v červnu roku 1933 „s prospěchem 
výtečným“ a stala se první uzenářskou tovaryškou 
v Praze, což vzbudilo v oboru značný ohlas.

Dcera se někdy v polovině 30. let provdala za 
Ing. Pavla Pazderu, civilního geometra, jehož 
rodina patřila k brněnské smetánce. Otec ženi-
cha byl majitelem zavedené technické kanceláře. 
Svatba byla velkolepá a podle paměti „pro in-
teligentní Brno, pro svět byrokracie a vysokých 
úředníků to byla velká společenská událost.“ Ješ-
tě týž den odjeli novomanželé na svatební cestu 
do Itálie. Marie se zřejmě k uzenářskému řemeslu 
nikdy nevrátila.

Firma prosperovala i v době protektorátu, kdy 
Hulata dále rozšiřoval svoji podnikatelskou čin-
nost. V říjnu 1942 začal vyrábět masové konzer-
vy a o rok později zahájil výrobu kostní moučky 
jako krmivo pro vepře a drůbež. Zatímco konzer-
vy se vyráběly přímo v hlavním závodě, kostní 
moučku vyráběl poboční závod v Nuslích.

Po druhé světové válce se v Hulatově podniku 
opakoval scénář, který známe nejen od Maceš-
ky a dalších řezníků a uzenářů, ale i od dalších 
podnikatelů. Ihned po osvobození, ještě v květnu 
1945, vznikla v Hulatově továrně závodní rada. 
V červnu 1945 ustanovil magistrát hlavního měs-
ta Prahy prozatímním správcem Hulatovy fi rmy 
řezníka a uzenáře Jaromíra Povolného, který byl 
později ve funkci potvrzen.

Z rodinných archivů, 
veřejných zdrojů a dizertační práce 

Marcely Starcové připravil 
Josef Radoš
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Za významnou činnost v obchodní činnosti 
lze považovat oblast etiky a etikety. Jsou totiž 
v projevech obchodníků konkrétním výrazem
jejich celkové osobnostní a profesní kultury 
a v tomto duchu profilují i kulturu obchodních 
organizací. Týkají se jak věcných, tak přede-
vším nehmotných stránek obchodní činnos-
ti souvisejících tak s hodnotami, tradicemi 
a normami společnosti, a zejména pak se zá-
kony a pravidly, které v ní platí.

Zatímco však zákony řeší jen dolní hranici 
společensky žádoucího chování a jejich dodržo-
vání je trestáno státem specifi kovanými a garan-
tovanými sankcemi, etika vymezuje spíše jakýsi 
nadstavbový soubor morálně žádoucích norem 
a hodnot.

Etiketa pak z tohoto hlediska představuje sou-
hrn požadavků na společensky žádoucí chování 
lidí ve společnosti v různých oblastech. S etikou 
sice souvisí, ale není s ní totožná. Etické chování 
může být z různých důvodů v rozporu s požadav-
ky na společenskou etiketu (na příklad v oblasti 
diplomacie). Společenskou etiketou lidé také lec-
kdy zakrývají nemorální způsoby svého jednání 
(kdo by podezíral navenek velmi zdvořile a slušně 
jednajícího obchodníka z podvodných úmyslů?).

V hospodářské praxi se etika nejvíce týká 
oblasti podnikání a obchodu. Zahrnuje zásady, 
které vyžadují dodržování základních hodnot, 
jako jsou např. spolehlivost a poctivost. Pokud 
by nebyly tyto zásady dodrženy, prosadily by se 
v ekonomické oblasti společnosti lhaní, podvá-
dění, krádeže, vraždy, nátlak a fyzické násilí. To 
by podnikání a obchod limitovalo v samé jejich 
podstatě.

Spravedlnost je spjata se shodným zacháze-
ním se všemi subjekty a s dodržováním přijatých 
závazků. Její prosazování v praxi je vázáno na 
neupřednostňování některých subjektů oproti ji-
ným a na důsledném naplňování slibů a uzavře-
ných smluv.

Poctivost pak nejvíce závisí na pravdomluv-
nosti, která tvoří základní kámen důvěry. V běž-
ném životě jsou sice záležitosti v prosazování 
pravdy nesnadné, neboť spíše o nějakou objektiv-
ní „pravdu“ jde obvykle o otázky individuálních 
a skupinových zájmů, jež se leckdy dostávají do 

určité kolize. Přesto však je nezbytné v obchodě 
(stejně jako i v dalších oblastech a nejen hospo-
dářského života) v rámci prosazování vlastních 
zájmů neuvádět v omyl či přímo neobelhávat 
druhé osoby.

Bez těchto charakteristik by vztahy konkrét-
ních subjektů v ekonomické sféře neměly šanci 
na dlouhé trvání. Etika přitom může být záleži-
tostí jednotlivců i různě velkých skupin a institu-
cí. Projevuje se v konkrétních vztazích v podobě 
dobrovolného dodržování zákonů, zachovává-
ní důvěrnosti jednání a informací, vyhýbání se 
zájmovým střetům, jednání v dobré víře a s vě-
domím odpovědnosti a na bázi profesionálního 
zvládnutí vykonávané činnosti.

Dodržování etických principů má význam 
např. v reklamě, která spojuje nabídku a poptáv-
ku. Typickým porušením pravidel etiky zde bývá 
přehánění a neoprávněné vychvalování předností 
výrobku, nejrůznější polopravdy a nepřiměřená 
porovnávání výrobků, využití některých drastic-
kých či nátlakových prostředků (obrazů).

Neetické jednání v obchodě dále souvisí např. 
s úplatky v podobě fi nančních pozorností a darů, 
s upřednostňováním některých zákazníků a do-
davatelů oproti jiným, s nadsazeně či nepravdivě 
traktovanou nabídkou, v zásilkových formách 
obchodní činnosti pak s prodejem jiného, mé-
ně kvalitních či technicky nevyhovujícího zboží 
apod.

V rámci nejrůznějších podniků a institucí 
v hospodářské sféře společnosti se proto často 
vypracovávají určité směrnice – kodexy etického 
chování, které zavazují určité profese či fi rmy 
v některých oblastech k etickému jednání ve vý-
robě, ale především na trhu zboží a služeb. Kro-
mě toho existuje i Sdružení na ochranu zájmu 
spotřebitelů, jehož činnost se opírá o zákon na 
ochranu spotřebitelů.

Etika jednání jednotlivců by měla být těsně 
spjata s etickými principy jednání fi rmy. Z praxe 
však víme, že zde žádné těsné sepětí neexistuje. 
Jedná-li fi rma neeticky, bývá to mnohdy podmí-
něno jen těmi pracovníky, kteří se podílejí na roz-
hodování (manažeři), ne však již těmi, kteří mají 
jen malou možnost se ve fi remním dění výrazně 
prosadit. I nepoctivé fi rmy mohou tedy mít mno-
ho poctivých zaměstnanců.

Z psychologického hlediska bývá etika jed-
notlivce nejvíce ovlivněna výchovou. Pokud lidé 
získali dobré základy pro etické jednání v po-
době svědomí, pak se obvykle vyhýbají tomu, 
aby sami jednali nemorálně či aby vstupovali do 
formálních a neformálních vztahů vykazujících 
neetické prvky uvnitř nebo navenek, směrem 
k veřejnosti. 

Pro úplnost lze uvést přehled základních 
etických norem či zásad regulujících chování 
jednotlivců (i fi rem). V této souvislosti je třeba 
především:
–    důsledně plnit dané sliby, a pokud je jejich 

splnění ohroženo, včas vyrozumět všechny, 
jichž se to týká; 

–    být přesní a dodržovat stanovené termíny bez 
snižování kvality;

–    přiznat způsobenou škodu a usilovat o její ná-
pravu;

–    zdržovat se jednání, které by mohlo někoho 
urazit či poškodit;

–    nevstupovat do závazků, které umožňují získat 
prospěch na úkor jiných, nelhat a netolerovat 
lhaní ani jiným;

–    nepomlouvat konkurenci, dodavatele ani zá-
kazníky;

–    jednat seriózně a nepreferovat vlastní potřeby 
před potřebami zákazníků a dalších protistran;

–    ctít fi nanční závazky a pohledávky, nevyžado-
vat a neposkytovat úplatky;

–    dbát o vysokou platební morálku v rámci 
obchodu, i pokud jde o daně a fi nanční od-
vody;

–   neužívat fi remní peníze pro vlastní potřebu.

V minulosti byl často osobní a profesní pro-
fi l prodavače či prodavačky charakterizován vý-
razem „Král či královna pracující inteligence“. 
Věřme, že vývoj naši společnosti povýší v bu-
doucnosti tuto profesi na vyšší příčku společen-
ského žebříčku, kam bezesporu patří.

 Josef Táborský                                                                  

O psychologických aspektech etiky a etikety v obchodní činnosti

Když máš tak rád krkovici, proč nechováš žirafu? (sch)
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TBA
 Velikost EURO, nebo ISO 

 Provedení dle potřeb přepravy – lehké, medium, těžké  

 Verze jen nohy nebo i ližiny

PALETY PLASTOVÉ 

hy nebo i ližiny

 Velikost EURO nebo ISO  

 Stohovatelnost zajištěna  

 Jednoduše čistitelné

SETKÁNÍ PRVNÍ 
Jako syn řezníka a obchodníka dobytkem 

a masem jsem se nepřímo setkával s legendár-
ními jatkami již jako malé dítě. Otec totiž každý 
týden dodával do tohoto podniku jatečná zvířata, 
převážně skot a také maso získané porážkou na 
malých venkovských jatkách. Můj zájem na ob-
chodní realizaci zboží spočíval v očekávání vý-
sledku trhu. Byl-li trh úspěšný, přivážel mi otec 
pravidelně velký trs banánů, které v té době u nás 
ještě nepatřily k běžnému ovoci. Nedopadl-li trh 
dobře, bylo výhodné se někam uklidit a příliš se 
poněkud podrážděnému otci neukazovat. V ta-
kovém případě stačila malá neposlušnost nebo 
špatná známka ve škole k vzniku konfl iktu.

Když mi bylo asi deset let, vzal mě otec do 
Pražských jatek s sebou a provedl mě celým ven-
kovním prostředím tohoto podniku. Dodnes si 
pamatuji hlučný provoz nádražní vlečky, velká 
stáda přeháněných jatečných zvířat, bučení skotu 
a kvičení prasat včetně řevu honáků. Nikdy jsem 
nezapomněl na dvě výrazné vůně. Jedna byla 
z kantýny, kde jsme byli na svačině, a to vůni 
silné kávy s rumem. Druhá vůně se linula podél 
skladů různých potřeb pro řezníky a uzenáře ještě 
na ulici před hlavním vjezdem do jatek. Byla to 
vůně koření s převahou pepře. 

Od mé první návštěvy pražských jatek jsem 
byl na otce velmi hrdý, zejména proto, že byl 
součástí tohoto chrámu českých řezníků. Dnes si 
uvědomuji, že to byl také jeden z poznatků, kte-
rý spolurozhodoval o mém budoucím povolání. 

SETKÁNÍ DRUHÉ
Můj tajný sen se naplnil. Vedení závodu mě 

doporučilo ke studiu na průmyslové škole, kte-
rá se v té době jmenovala „Vyšší škola masného 
průmyslu“ a sídlila v Navrátilově ulici v Praze 1. 
V roce 1951 došlo k rozšíření jednoleté mistrov-
ské školy na školu dvouletou pro vyučené řezníky 
s dvouletou praxí a školu čtyřletou pro uchazeče ze 
základních škol. Mezi oběma skupinami žáků byl 
velký rozdíl. Dvouleťáci byli již odborně zdatní, 
řemeslem otlučení chlapi, zatímco čtyřleťáci toho 
o řemesle a jeho nástrahách mnoho nevěděli. Také 
v tělesné vyspělosti, jako předpokladu pro vyko-
návání těžších manuálních prací, byl velký rozdíl. 

Velmi rychle se tak pro mladší žáky vžil vystihující 
název „Hurvínci“. Později došlo na této střední 
škole ještě k vzniku několika dalších forem studia. 
Já jsem měl za sebou tříletou učební dobu u větší 
soukromé fi rmy bratrů Holakovských v Pacově 
a dva roky praxe v průmyslovém závodě Jihočes-
kého průmyslu masného. Proto jsem byl zařazen 
do dvouletého studia. Vzhledem k tomu, že dvou-
leté studium nebylo zakončeno maturitní zkouš-
kou, zorganizovala škola pro jeho absolventy 
v letech 1957 až 1961 nástavbu s názvem Průmy-
slová škola potravinářské technologie, která byla 
přístupná i žákům z ostatních dvouletých potravi-
nářských průmyslových škol. Škola fungovala na 
principu distančního studia. Po jejím absolvování 
jsme byli všichni připuštěni k maturitní zkoušce 
a většina z nás ji úspěšně absolvovala. A tak jsem 
se stal absolventem hned dvou průmyslových škol.

V osnovách školy se vedle odborných a vše-
obecně vzdělávacích předmětů kladl důraz i na 
odbornou praxi. V souvislosti s tím byly do osnov 
zařazovány i předměty jako teoretická nadstavba 
sloužící k hlubšímu porozumění praxi ve všech 
jejích podobách. Praktické znalosti a dovednosti 
jsme získávali na praxích ve velkých a velmi re-
spektovaných pražských řeznicko-uzenářských 
fi rmách, jako byl např. závod Zvonařka na Vino-
hradech, Rybný závod v Holešovicích, Uzenář-
ský závod u Benešů na Smíchově a v řadě dal-
ších. Praxi z oboru jatečnictví jsme absolvovali 
v  jatkách,  v Praze-Holešovicích.  

Při jateční praxi jsme pracovali zpravidla 
na porážkách, nebo ve střevárně a dršťkárně. Na 
hovězí porážce jsme mívali k dispozici samostat-
nou jateční halu, protože pracovnímu rytmu vý-
konných poražečů, kteří pracovali ve skupinách, 
jsme pochopitelně nemohli stačit. Vedle školní 
praxe jsme se někteří rádi účastnili v dobách volna 
zvláštních směn, za které jsme byli honorováni. 

Pražské jatky pro nás měly vedle praktické výu-
ky ještě jeden význam. Jako žáci průmyslové ško-
ly jsme chodili na obědy do studentských menz, 
kde se v té době špatně vařilo. Jídla byla nekvalitní 
a porce malé. Když se ředitel školy o této skuteč-
nosti dozvěděl, ihned zajistil nápravu. Sjednal nám 
stravování v závodní jídelně jatek za minimální 
režijní cenu. Za tím účelem nechal přepracovat 

učební rozvrhy všech tříd, abychom měli dost času 
na dlouhou cestu tramvají do Holešovic a mohli se 
pohodlně najíst. Ještě dnes si pamatuji na vydatná 
jídla s velkými porcemi masa. Na požádání jsme 
si mohli nechat přidat maso i přílohu. Vzpomínám 
si, že tehdejší jídelníček obsahoval mnoho druhů 
dobrých jídel včetně v té době ještě nepříliš roz-
šířených moderních těstovin. Vedle společného 
stravování jsme ještě měli výsadu možného bez-
platného odběru tes tes (býčích žláz), z nichž mi 
dělala bytná vynikající „dušené ledvinky“.

SETKÁNÍ TŘETÍ 
V necelých padesáti letech jsem byl jmeno-

ván obchodním ředitelem Generálního ředitelství 
masného průmyslu v Praze. V mé pracovní náplni 
bylo mimo jiné organizování hospodaření s ma-
sem a zásobování vnitřního trhu, vycházejícího 
ze zásad plánovaného hospodářství. V té době se 
již naplno projevovala nízká účinnost tehdejší-
ho administrativně-direktivního systému řízení, 
zejména proto, že živočišná produkce českého 
zemědělství začala v některých obdobích silně 
převyšovat plánovanou spotřebu výrobků z masa 
určených pro vnitřní trh. Z toho vyplývalo mnoho 
provozních disproporcí, např. nutnost skladovat 
nepřiměřeně velké množství masa v zásobách Fe-
derálních hmotných rezerv, Ústředních skladech 
Masného průmyslu i v provozních zásobách jed-
notlivých podniků, a to vše při nedostatečných 
mrazírenských kapacitách oborového podni-
ku Mrazírny. Plánovací mašinerie se nechtěla 
vzdát v té době již přežilých tržních fondů, které 
rozdělovaly objemy masa v bilanční hmotnos-
ti prostřednictvím státní a veřejné správy až na 
jednotlivé maloobchodní jednotky. Na úrovni Ge-
nerálního ředitelství masného průmyslu se touto 
problematikou zabýval obchodní útvar, který pro 
zvládnutí kritické situace používal tzv. operativní 
plán s názvem R 1, což byla bilance masa v hod-
notě „na kosti“, rozepisovaná pro jednotlivé ná-
rodní podniky. Přesto, že se obchodní útvar snažil 
o snížení neúnosného přebytku masa ve skladech 
zvýšeným vývozem, který však byl limitován 
tzv. rozdílovým ukazatelem, což byl ekonomický 
vztah obchodní ceny zahraničního trhu k domá-
cí velkoobchodní ceně, množství zásob se stále 

zvyšovalo. A tak docházelo i k nutnosti sklado-
vat české maso v zahraničních mrazírnách, např. 
v Německu, a dokonce i v Bulharsku. Taktika této 
akce spočívala v úmyslu nabídnout před skon-
čením garanční doby toto maso k prodeji zahra-
ničním státům, v jejichž mrazírnách bylo maso 
skladováno, což se však vždy nepodařilo. Vzpo-
mínám si na velkou akci, kdy jsme byli donuceni 
vozit zpět stovky tun našeho masa z Německa 
a násilně rozdělovat mezi podniky. Tento obtížně 
zvládnutelný proces měl však jednu výhodu, a to 
změnu postoje vlády ve smyslu zabývat se vý-
stavbou nových mrazírenských kapacit.

Samozřejmě, že přetlak výroby masa se do-
týkal také jatečných kapacit, nejvíce však Praž-
ských jatek. Já jsem byl v té době nucen denně ře-
šit obtížnou situaci s tehdejším ředitelem závodu, 
Jaroslavem Novotným. Situace byla vyhrocena 
tak, že v některých dnech dokonce hrozilo uza-
vření vrat přetížených jatek, které neměly zajiš-
těný dostatečný odbyt masa. 

Později jsem byl dokonce účastníkem uzavření 
jatek, které byly od roku 1895 chloubou českých 
řezníků. Jejich produkci včetně pracovníků pře-
vzal nově postavený Masokombinát Praha jih – 
Písnice, který po změně společenských poměrů 
z důvodu nezvládnuté privatizace na začátku de-
vadesátých let minulého století postupně zanikl. 
Z jednoho ze špičkových evropských masných 
závodů je dnes tzv. Malá Hanoj, vietnamská tržni-
ce – velké rejdiště sporných obchodníků a falzifi -
kátorů značkového spotřebního zboží. V té situaci 
je nutné připomenout nezvládnutou privatizaci, 
která velmi poškodila celé národní hospodářství 
a jejíž náklady nebyly dodnes vyčísleny.

Moje poslední, dosti nostalgická návštěva 
bývalého ředitele Jaroslava Novotného se usku-
tečnila v zimě roku 1978, již v uzavřených jat-
kách. Když jsem procházel hlavní komunikací, 
tak jsem Jaroslava potkal před budovou bývalé 
Burzy. Byl oblečen v obvyklém řeznickém pra-
covním obleku, v ruce držel koště a zametal sníh. 
A tak jsme jen krátce zavzpomínali na staré časy, 
na naši nelehkou spolupráci v období přebytku 
masa, a zejména na slavnou historii Ústředních 
jatek v Praze-Holešovicích.

Josef Radoš

Tři životní setkání s jatkami v Praze-Holešovicích

Společnost Kostelecké uzeniny, česká jed-
nička ve zpracování masa a masných výrobků 
z koncernu Agrofert, spustila letos na pod-
zim nové krájecí centrum. Srdcem celé tech-
nologické novinky je proces řízené výměny 
vzduchu, který zajišťuje maximální hygienu 
při klíčovém procesu krájení a balení s čis-
totou prostředí shodnou s operačním sálem. 
Výsledkem je prodlužení trvanlivosti u kráje-
ných produktů při současném snížení množ-
ství aditiv (tzv. „Éček“).

Jedná se o jednu z největších investičních akcí 
v novodobé historii Kosteleckých uzenin. Proces 
řízené výměny vzduchu fi ltry je komplexní ino-
vativní řešení pomocí nejmodernějších techno-
logií. „Do našeho nového krájecího centra jsme 
investovali zhruba 200 mil. Kč. Tato technologie 
je v České republice naprosto unikátní. Stejnou 

využívají například potravinářské společnosti 
v Itálii,“ říká Michal Jedlička, generální ředi-
tel společnosti Kostelecké uzeniny, a doplňuje: 
„V současné době je krájecí centrum už v pro-
vozu. Na plné výrobní kapacity budeme najíždět 
postupně v průběhu roku 2020.“ 

V novém krájecím centru se už vyrábí nová 
řada krájených výrobků – tři druhy šunek, Kos-
telecká debrecínská pečeně, Kostelecký šunkový 
salám, salám Rio ebro, Kostelecká anglická sla-
nina, K ostelecký gothajský salám. „U produktů 
zde nakrájených už dokážeme prodloužit trvan-
livost při současném snížení počtu aditiv, a vy-
cházíme tak vstříc spotřebitelům s ohledem na 
moderní trendy ve výživě,“ vypočítává přínosy 
novinky Michal Jedlička.

Díky investici do nového krájecího centra 
vznikne postupně zhruba patnáct nových pra-
covních míst. AGROFERT, a. s.

Kostelecké uzeniny spustily 
nové krájecí centrum 

s nejmodernější technologií v Česku 
– čistota jako na operačním sále



   maso – obchod – ekonomika / 11 

Výroba masa mírně rostla, ceny jatečných prasat také
3 .  Č T V R T L E T Í  2 0 1 9

Ve 3. čtvrtletí dosáhla výroba ma-
sa 112 320 tun, meziročně o 2,7 % více. 
Z toho bylo 17 422 tun (+1,1 %) hovězího, 
51 586 tun (+1,6 %) vepřového a 43 258 tun 
(+4,8 %) drůbežího. Ceny jatečného sko-
tu byly meziročně mírně nižší (−2,4 %), na-
opak ceny jatečných kuřat se mírně zvýšily 
(+1,9 %). Pokračoval růst cen jatečných pra-
sat na hodnotu 44,49 Kč v průměru za kg ja-
tečně upraveného těla, tj. o 4,86 Kč/kg více 
než v minulém čtvrtletí. 

PORÁŽKY A VÝROBA MASA
Ve 3. čtvrtletí bylo na jatkách poraženo 57,8 tis.

ks skotu (meziročně +0,6 %), z toho bylo 23,4 tis. 
býků (+4,7 %), 26,5 tis. krav (−2,8 %), 5,9 tis. ja-
lovic (+3,7 %) a 1,5 tis. telat (−8,2 %). Vyrobeno 
bylo 17 422 tun hovězího masa (+1,1 %). Mírné 
navýšení výroby hovězího masa souviselo s vyš-
ším dovozem a nižším vývozem zvířat určených 
k porážce.

Porážky prasat se ve 3. čtvrtletí meziročně mír-
ně zvýšily na 574,4 tis. ks (+2,5 %), avšak pras-
nic bylo vyřazeno z chovu a poraženo o 11,9 % 
méně. Vepřového masa se vyrobilo 51 586 tun, 
tj. meziročně o 1,6 % více, ale o 3,8 % méně než 
v předcházejícím čtvrtletí. Rostoucí ceny jateč-
ných prasat využili chovatelé k prodeji i mladších 
a menších prasat. Rozdíl v průměrné hmotnosti 
prasat porážených v 1. a 3. čtvrtletí byl 4,1 kg.

Podle statistického šetření Ministerstva země-
dělství ČR bylo ve 3. čtvrtletí na jatkách poraže-
no 66 587 tun drůbeže, což představuje výrobu 
43 258 tun drůbežího masa, meziročně +4,8 %.

STAVY SKOTU A PRASAT
Na začátku 3. čtvrtletí stavy skotu v České re-

publice čítaly 1422,7 tis. ks, z toho bylo 582,8 tis.
krav, a vzhledem ke stejnému datu loni se téměř 
nezměnily. Mírný pokles (−4,6 %) byl zazname-
nán v kategorii býků ve výkrmu, od které se odví-
jí výroba hovězího masa. Nižší počet zvířat, který 
byl k dispozici pro výrobu masa, byl kompenzo-
ván změnami v zahraničním obchodě se zvířaty 
určenými k porážce.

Podle statistického šetření v chovu prasat se 
jejich stavy snížily na 1510,1 tis. ks (−3,0 %), 
z toho stavy prasnic meziročně zůstaly na stejné 
úrovni (90,5 tis. ks; −0,1 %). Stavy prasat ve vý-
krmu se snížily o 3,5 %. Podobně jako u skotu se 
nižší nabídka vykrmených prasat neprojevila na 
produkci vepřového masa vzhledem k výrazně 
nižšímu vývozu prasat určených k porážce.

CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ 
JATEČNÉHO SKOTU, 

PRASAT A KUŘAT
Ceny jatečného skotu se ve 3. čtvrtletí dostaly 

o 2,4 % pod úroveň stejného období loni. Nejvíce 
klesly ceny jatečných telat (−11,7 %), mírně se 
snížily ceny jalovic (−3,4 %) a býků (−3,3 %), 
ceny jatečných krav zůstaly meziročně téměř 
stejné (+0,4 %). Průměrná cena jatečných býků 
byla 45,83 Kč/kg v živém nebo 83,40 Kč/kg v ja-
tečné hmotnosti.

Ve 3. čtvrtletí pokračovalo zvyšování cen jateč-
ných prasat. Vzhledem ke stejnému čtvrtletí loni, 
kdy byly ceny v propadu, se zvýšily o 24,4 %. Ze-
mědělští výrobci prodávali jatečná prasata v průmě-
ru za 34,23 Kč za kg živé hmotnosti nebo 44,49 Kč
za kg jatečně upraveného těla. Vzhledem k před-
cházejícímu čtvrtletí byla cena o 4,86 Kč/kg vyšší.

se meziročně navýšil obrat obchodu s živým 
skotem, a to vzhledem k vyššímu vývozu zvířat 
k dalšímu chovu. Obrat obchodu s živými prasaty 
a drůbeží se snížil v důsledku poklesu na obou 
stranách obchodu.

Rostoucí množství vyváženého zástavového 
skotu v minulém roce se projevilo ve sledova-
ném období v poklesu vývozu jatečných zvířat, 

navíc k zajištění výroby masa na jatkách se zvý-
šil i dovoz jatečných zvířat. Vývoz živého skotu 
určeného k porážce meziročně klesl o 13,1 % na 
15,2 tis. ks, kdežto skotu k dalšímu chovu se vy-
vezlo opět více (36,9 tis. ks; +10,4 %). Na straně 
dovozu vzrostl počet zvířat k porážce na 1,5 tis. 
ks. Největším odběratelem vykrmeného skotu 
je Rakousko, kam směřovaly téměř tři čtvrtiny 
vývozu těchto zvířat. Zástavový skot se vyvážel 
nejvíce do Turecka, odstavená telata do Španěl-
ska a Nizozemska. Skot k porážce se dovážel ze 
Slovenska.

V zahraničním obchodě s živými prasaty po-
kračoval stejný vývoj jako v minulém čtvrtletí 
charakterizovaný meziročně sníženým dovozem 
selat, jejich zvýšeným vývozem a klesajícím vý-
vozem jatečných prasat. Ve sledovaném období 
bylo dovezeno pouze 23,6 tis. selat (−43,8 %), 
ale bylo jich vyvezeno 39,2 tis. ks (+16,2 %). 
Selata se tradičně dovezly z Dánska a Německa, 
vývozy směřovaly do Maďarska, na Slovensko, 
do Rumunska a Rakouska. Vývoz jatečných pra-
sat se snížil na 48,1 tis. ks, meziročně −30,7 %. 
Nejvíce se jich vyvezlo na Slovensko, do Maďar-
ska a Německa.

Bilance zahraničního obchodu s živou drůbeží 
byla kladná jak v kategorii jednodenních mlá-
ďat, tak jatečné drůbeže. Celkový přebytek ob-
chodu s jednodenními mláďaty dosáhl 23,4 mil.
kuřat a meziročně poklesl v důsledku nižšího do-
vozu (1,6 mil. ks; −30,4 %) i vývozu (25,1 mil.
ks; −16,8 %). Jednodenní kuřata masného typu 
se vyvážela hlavně na Slovensko, kuřata nos-
ného typu do Polska a Rumunska. Ve sledova-
ném období se vyvezlo 6073 tun (+14,7 %) ku-
řat a vyřazených slepic k porážce, především do 
Polska a na Slovensko, a 3197 tun (+26,5 %) 
vykrmených krůt, z nich nejvíc do Německa 
a Polska.

Záporná bilance zahraničního obchodu1)

s masem se meziročně zlepšila u vepřového 
na −59 521 tun a drůbežího na −20 697 tun, kdež-
to u hovězího se mírně prohloubila na −7483 tun.

Dovoz hovězího masa se meziročně zvýšil na 
10 623 tun (+10,1 %), podobně i vývoz na 3141 tun
(+10,2 %). Dovezené maso pocházelo především 
z Nizozemska, Německa, Polska a Irska; vývo-
zy směřovaly hlavně na Slovensko, do Polska 
a Nizozemska.

U vepřového masa zmírnily schodek obchod-
ní bilance meziročně nižší dovoz (66 765 tun;
−1,5 %) a vyšší vývoz (7244 tun; +7,4 %). Nejví-
ce vepřového masa se dovezlo z Německa, Špa-
nělska a Polska. Převážná většina vývozu směřo-
vala na Slovensko.

V zahraničním obchodě s drůbežím ma-
sem byl zaznamenán pokles na straně dovo-
zu i vývozu. Ve sledovaném období se dovez-
lo 25 034 tun (−7,0 %) a vyvezlo 4338 tun 
(−22,7 %) drůbežího masa. Největší podíl na 
dovozu mělo Polsko; na vývozu se nejvíce po-
dílelo Slovensko, Německo, Rakousko a Maďar-
sko.

1) Do obchodu se zeměmi EU (Intrastat) nejsou 
zahrnuty obchodní operace realizované osoba-
mi, které nejsou registrované k DPH. Povinnost 
vykazovat pro Intrastat nemají ani zpravodajské 
jednotky s roční hodnotou odeslání a přijetí pod 
prahem 12 mil. Kč.

Český statistický úřad

Ukazatel Měřicí
jednotka

Čtvrtletí / Rok
3/2018 4/2018 1/2019 2/2019 3/2019

Výroba masa tuny jat. hm. 109 363 117 323 108 674 114 015 112 320 
%1) 102,0 102,8 99,9 102,2 102,7 

z toho:

hovězí a telecí tuny jat. hm. 17 225 19 834 18 456 17 788 17 422 
%1) 108,3 109,1 106,0 104,0 101,1 

vepřové tuny jat. hm. 50 792 55 062 50 496 53 607 51 586 
%1) 99,9 100,6 97,2 101,0 101,6 

skopové a kozí tuny jat. hm. 54 72 32 85 50 
%1) 115,6 122,2 45,2 245,0 92,7 

drůbeží tuny jat. hm. 41 283 42 348 39 685 42 534 43 258 
%1) 102,1 103,0 101,1 102,8 104,8 

Tabulka: Výroba masa

1) stejné období předchozího roku = 100 % Zdroj: ČSÚ

Ceny jatečných kuřat se meziročně mírně zvý-
šily (+1,9 %). Jatečná kuřata se prodávala v prů-
měru za 23,08 Kč/kg v živém.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD 
S ŽIVÝMI ZVÍŘATY A MASEM

Podle předběžných výsledků zahraničního 
obchodu1) v období od června do srpna 2019 
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www.jatkycb.cz

JATKY
ČESKÝ BROD

a. s.

PÁNI KOLEGOVÉ 
ŘEZNÍCI,

Již přes dvacet let dodáváme zákazníkům půlky, 
kostry i předky pouze z tuzemských a v současné 
době je to již 100 % z vlastních chovů. 
Snažíme se vyhovět požadavkům velkých 
i menších zákazníků. Každý z Vás je pro nás 
důležitým obchodním partnerem a děkujeme 
za důvěru, kterou nám prokazujete.

Těšíme se na další spolupráci se stávajícími, 
ale snad i s novými obchodními partnery.

Nabídkový ceník naleznete na www.jatkycb.cz.  

Přejeme Vám všem v tomto pro nás všechny 
nelehkém období pevné nervy, 

úspěch v podnikání a především pevné zdraví.

Za celý kolektiv Jatek Český Brod, 
RICHARD HRDINA   

zdravíme Vás z Českého Brodu... 

 PF 2020
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Praha – Trend internetu věcí (IoT) ne-
ustále roste a nevyhýbá se ani oblasti ze-
mědělství. Ukázkovým příkladem je Agro-
družstvo Miroslav v Jihomoravském kraji. 

Společnost Soitron na místě vybudovala pri-
vátní IoT síť, která je založená na chytrých 
senzorech. Díky nim mohou farmáři 
přehledně monitorovat náklady jednotlivých 
provozů.

Na každý litr mléka či jeden kilogram vá-
hy živého zvířete je nutná určitá dávka vody 

a elektřiny. Energie zásadně ovlivňují výsled-
nou cenu zemědělských produktů a jen mini-
mum farmářů s nimi dokáže nakládat efek-
tivně. „Bylo pro nás nemožné rozklíčovat do 
detailu zvyšující se náklady, které se odráže-
jí v ceně našich produktů. Potřebovali jsme 
konkrétní řešení pro účinnější řízení výroby,“ 
dodává předseda agrodružstva Radek Jane-
ček.

Inteligentní senzory dokážou poskytnout in-
formace, kolik produkce farmáře reálně stojí, 
a díky nim snížit ztrátovost zemědělské výroby. 
Soitron je proto implementoval v rámci celého 
areálu bez potřeby budování nové kabeláže. Sen-
zory poskytují informace o nakládání s elektři-
nou, vodou, plynem, teplotou, větráním a svíce-
ním v místnostech.

Řešení se nesoustřeďuje pouze na sběr dat, 
ale také na jejich vyhodnocení. „Sebrat velké 
množství dat je jednoduché. Pokud data nejsou 
vyhodnocena srozumitelně a interpretované tak, 
aby tomu farmář rozuměl, jsou mu k ničemu,“ 
podotýká Radim Klabal, IT specialista ze spo-
lečnosti Soitron. Jeho slova potvrdil i farmář Ja-
neček: „Analýza spotřeby elektřiny mi otevřela 
oči. Okamžitě jsme upravili svícení ve stájích, 
topení, větrání a ohřev teplé vody. Pak jsme se 
zaměřili na optimalizaci jednotlivých spotřeb ve 
středisku, aby se nepřekročila maximální spotře-
ba elektřiny.“ 

NA LITR MLÉKA 
A JEDNO VEJCE 

PŘESNĚ
Co nejpřesnější měření spotřeby elektřiny 

umožňuje dělit náklad na jednotlivé provozy – 
například na výkrm prasat, chov býků na maso 
a další. V kombinaci s měřením spotřeby vody 
dokáže farmář získat konkrétní detailní náklad 
na daný provoz. Z řešení je pak možné přesně 
kvantifi kovat celkové náklady na výrobu napří-
klad 1 litru mléka.

„Díky řešení jsme zjistili, že chlazení mléka 
je mnohem nákladovější, než jsme si původně 
mysleli,“ dodává Radek Janeček, kterému im-
plementace řešení objasnila řadu nákladů. Ana-
lýza dat pomohla odhalit i nákladovou anomálii, 
kterou způsobilo špatně zavřené okno.

Soitron nabízí ucelený balíček služeb, který je 
možné nasadit kdekoliv. 

CO ŘEŠENÍ SOITRONU 
ZEMĚDĚLCŮM PŘINÁŠÍ?

–  zvýšení samostatnosti v produkci domácích 
potravin,

–  zlepšení konkurenceschopnosti zemědělců na 
evropském trhu,

–  sledováni okamžité denní i roční spotřeby v ko-
runách i v eurech.

FleishmanHillard

Budoucnost zemědělství je v digitalizaci. 
Soitron uplatňuje internet věcí i na českých farmách

Praha – Poptávka Čechů 
po biopotravinách se zvyšu-
je a stoupá i celkový zájem 
spotřebitelů o původ zboží.
Loni narostl počet proda-
ných biopotravin o bezmála
třetinu. Na zvýšenou po-
ptávku spotřebitelů reagují

i podnikatelé. Stále častěji spolupracují se 
supermarkety, ve kterých se prodají dva ze tří 
bioproduktů. Za poslední dva roky narostl po-
čet firem podnikajících v ekologickém země-
dělství o 13 %. Vyplývá to z údajů minister-
stva zemědělství.

ČEŠI SE VÍCE ZAJÍMAJÍ 
O PŮVOD POTRAVIN

Češi nakupují stále více biopotravin. Podle 
odborníků za to může zájem spotřebitelů 
o kvalitnější výrobky a také o původ kupovaných 
potravin. „Spotřebitelům začíná stále více záležet 
na tom, jakým způsobem a kde byla například 
zelenina nebo ovoce vypěstována. Česká repub-
lika má 12 procent půdy v ekologickém režimu 
a celkově se ekologické zemědělství podílí na 
zemědělské produkci asi 3,5 procenty, což není 
mnoho, ale dle mého soudu ten podíl s poptávkou 
spotřebitelů poroste. Kupující má totiž u biopro-
duktů jistotu, že v nich nebudou přídatné látky 
nepovolené v ekologickém zemědělství nebo že 
plodiny nebudou ošetřovány pesticidy či průmy-

slovými hnojivy,“ říká Iva Vrkočová, expertka 
na potraviny z inspekční certifi kační společnosti 
Bureau Veritas. 

BIOPOTRAVINY MAJÍ STEJNOU KVALITU 
V SUPERMARKETECH I MALÝCH 

OBCHODECH
Téměř dvě třetiny všech produktů z ekologic-

kého zemědělství, které mohou nosit označení 
BIO, se prodají ve velkých řetězcích, zbytek 
putuje do malých venkovských obchodů. Podle 
Ivy Vrkočové z inspekční a certifi kační společ-
nosti Bureau Veritas ale není důležité, kde výro-
bek koupíme, protože většina produktů je balená 
a označovaná u certifi kovaných výrobců. Ovoce 
a zelenina je balena v centrálních skladech: „Bio-
potraviny jsou opatřeny příslušnými BIO logy 
Evropské unie, nebo České republiky. Pokud ku-
pujete například zeleninu, která není zabalená, 
tak si u prodejce vyžádejte kontakt na výrobce. 
Toho si pak můžete vyhledat v Registru ekolo-
gických zemědělců, a předejít tak pochybnostem, 
zda skutečně kupujete biopotravinu.“ 

EKOLOGICKY PĚSTOVANÁ PŠENICE JE 
DVAKRÁT ODOLNĚJŠÍ PROTI PLÍSNÍM
Podle Ivy Vrkočové není třeba se obávat, že by 

byly produkty ekologického zemědělství zdra-
votně závadné. „Například u pšenice se jednu 
dobu odborná veřejnost obávala, že by mohla 
obsahovat více mykotoxinů než plodina, kte-

rá byla ošetřena pesticidy. Z různých studií ale 
vyšlo najevo, že pšenice pěstovaná ekologicky 
je odolnější vůči mykotoxinům, protože má na 
rozdíl od té chemicky ošetřené plodiny větší při-

rozenou imunitu,“ uzavírá expertka na potraviny
z inspekční a certifikační společnosti Bureau 
Veritas. 

Botticelli

Češi se stále více zajímají o původ potravin. Prodej bioproduktů 
vzrostl o třetinu. Dva ze tří produktů si koupí v supermarketu

Praha – Síťovka – nákupní taška stará tak-
řka sto let, se znovu dostává do hledáčku zá-
kazníků. Starší generace si ji kupuje z nos-
talgie, pro mladé je retro hitem. Její kouzlo 
objevili i v zahraničí. Českou síťovku mohou 
lidé koupit třeba v Irsku, Itálii, Austrálii nebo 
na Kanárských ostrovech.

První síťovka spatřila světlo světa už v roce 
1926, kdy ji začal vyrábět český podnikatel Vavřín 
Krčil. Výroba jeho síťovek byla ruční práce. Tak-
řka po sto letech český patent znovuožívá. „Pro 
starší generaci je síťovka často spojena s érou 
socialismu, mladší generace ji považuje za re-
tro hit, síťové tašky se tak znovu stávají módním 

trendem. Snažíme se navázat na stoletou tradici 
výroby síťových tašek, máme stejně jako dříve ši-
roké portfolio produktů. Spolupracujeme se čtyřmi 
chráněnými dílnami – takže síťovka současnosti 
je i sociálně odpovědná. Co se týče technického 
provedení, vše pečlivě promýšlíme, aby nebyla oka 
moc veliká a byla dostatečně pevná a aby se síťov-
ka neprověsila k zemi,“ přiblížila výrobu majitelka 
značky Česká síťovka Karolína Pechová.  

Současná podoba síťovky se od té sto let staré 
zásadně neliší, i tak ale výrobci přicházejí s řa-
dou novinek. „Je samozřejmě třeba přizpůsobit 
síťovku současným požadavkům zákazníků – de-
sign jednotlivých modelů je koncipován tak, aby 
byla síťovka víc módní doplněk než nákupní taška, 
takže pečlivě vybíráme barvy, tvary a materiály. 
V současné době nabízíme osm modelů ve dva-
nácti barevných variantách. Pro následující rok 
jsou v plánu ale další modely – síťovka jako kabel-
ka nebo drhaná síťovka,“ řekla Karolína Pechová. 

Kouzlo děrované nákupní tašky, která bez 
problémů unese i dvacetikilový nákup, objevi-

li i v zahraničí. „V současné době představují 
objednávky z ciziny zhruba deset procent z cel-
kového objemu. Očekáváme ale, že zájem za-
hraničních zákazníků poroste. Nyní máme sta-
bilní odběratele v Holandsku, Polsku, Itálii, 
Kanárských ostrovech, v Austr álii, Irsku a Anglii. 
Mezi dlouhotrvající zahraniční zakázky patří ty 
z Kanárských ostrovů, kde jsou síťovky součástí 
dobročinné akce, která se zabývá čištěním 
pláží. Navíc máme mnoho zákazníků, kteří bydlí 
v zahraničí a vozí síťovky jako originální dárek 
z Česka,“ popsala Karolína Pechová.

Vkus Čechů a zahraničních zákazníků se pří-
liš neliší. „Nejvíce se nám zatím osvědčil model 
pružná bavlněná síťovka – ten se také nejvíce po-
dobá původní síťové tašce. Nosnost této síťovky, 
která se pohodlně vejde do kapsy, je 28 kilogramů. 
Populární jsou v tuzemsku i zahraničí bavlněné 
koše přes rameno,“ uzavřela Karolína Pechová.  

www.ceskasitovka.cz
pear_media

Česká síťovka dobývá svět. Zájem o ni mají v Austrálii 
i na Kanárských ostrovech
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Svět se mění, to dobré zůstává. 
Jsme součástí vašich Vánoc již od roku 1831.
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V souvislosti s aktuální diskuzí o zvýšení 
minimální mzdy lze od příštího roku očeká-
vat i nárůst té zaručené. Ten by však zname-
nal nárůst cen zboží, kterého by si lidé mohli
za více peněz koupit paradoxně méně. Pro-
blém by to představovalo i pro malé tuzemské 
obchodníky, jejichž nerentabilní prodejny rok 
od roku výrazně ubývají. Družstvo CBA proto 
podporuje nárůst minimální mzdy při zachová-
ní stejné výše u mzdy zaručené, případně ná-
růst zaručené i minimální mzdy spolu s výraz-
ným snížením daňové zátěže.

Současná diskuze o nárůstu minimální mzdy 
vychází zejména ze skutečnosti, že v Česku je její 
výše ve srovnání s ostatními zeměmi EU šestá 
nejnižší. Příliš se však nemluví o tom, že za tuto 
mzdu pracuje minimum lidí. Mnohem více jich 
pracuje za mzdu zaručenou, která v tuzemském 

případě patří v Evropě naopak k nejvyšším. Pro-
blémem je zejména skutečnost, že se výše za-
ručené mzdy odvíjí od té minimální. Pokud by 
se ta tedy od příštího roku zvedla o 1350 korun, 
jak zamýšlí ministerstvo práce a sociálních věcí, 
zaručená by podle našich odhadů stoupla alespoň 
o 2500 korun.

Skladníci či prodavačky jsou nyní ve 2. tarifní 
skupině a v současnosti mají zaručenou mzdu 
14 740 korun, pokladní v samoobsluze pak ve 
3. skupině se mzdou 16 280 korun. Účetní a per-
sonalisté v 5. skupině musí mít mzdu nejméně 
19 850 korun. Z hlediska tohoto ukazatele se 
v Evropě nacházíme na 10. místě, když jsme před 
kompletní východní Evropou a částí té západní.

Pokud by spolu s minimální mzdou od příštího 
roku dále stoupala i ta zaručená, znamenalo by to 
velký problém pro malé tuzemské obchodníky. 
Ať už se jedná o prodejnu potravin, restauraci či 
benzinovou pumpu, na takové zvýšení zaručené 
mzdy zde není potřebný výkon. Ten se odvozuje 
nejen z celkové tržby, ale také z adekvátní ob-
chodní přirážky.

MÉNĚ ZBOŽÍ A SLUŽEB ZA VÍCE PENĚZ
Z případného zvýšení zaručené mzdy by na-

víc profi toval zejména stát, nikoliv lidé. Zvedly 

by se totiž zejména sumy odvedené do státního 
rozpočtu, a aby na toto navýšení zaměstnavatel 
nějak vydělal, musel by nejen zdražit výrobek či 
službu o zvednutí mzdy, ale i o odvody státu. Za-
městnanec přitom dostane pouze mzdu, zatímco 
výrobky zdraží i o odvody. Pro člověka to zname-
ná, že si může logicky nakoupit pouze za ty pení-
ze, které dostane ve mzdě, ve výsledku je to tak 
méně než před jejím zvýšením. Argumenty o ná-
růstu životní úrovně jsou tedy naprostý nesmysl, 
zvedá se totiž zejména výše peněz odvedených 
do státního rozpočtu. Normální člověk na tom 
bude hůř, než kdyby byla zaručená mzda nižší.

Pozornost si zaslouží i samotné zvednutí cen 
výrobků či služeb. Například malý prodejce po-
travin musí zboží zdražit tak, aby měl na prodejně 
daný zisk. Doufá přitom, že nebude moc drahý. 
Pokud jsou však jeho ceny příliš vysoké, potý-
ká se s úbytkem zákazníků a může zavřít. Právě 
tento problém je však vyloženě typický pro celou 
řadu malých obchodů na vesnicích, které jsou nu-
ceny ukončit svůj provoz kvůli ztrátovosti.

S RYCHLÝM RŮSTEM MEZD KLESÁ 
MOTIVACE A VÝKON

Samostatnou kapitolou je pak i výkon pra-
covníků, který zpravidla neodpovídá zvyšová-

ní zaručené mzdy. Její hodnota se za poslední 
3 roky výrazně zvýšila, výkon zaměstnanců se 
však paradoxně snížil. Průběžným zvyšováním 
totiž klesla jejich motivace. Stát tak ve výsled-
ku dosáhl nejen snížení výkonu pracovníků za 
větší mzdu, zároveň ale v souvislosti s tímto růs-
tem i výrazně zdražilo zboží. Vznikla tak para-
doxní spirála, kdy si obyčejný člověk za svoji 
vyšší mzdu koupí méně položek než dříve. Efekt 
zvýšení zaručené mzdy je z našeho pohledu pro 
ekonomiku tohoto státu naprosto nulový, ne-li 
ztrátový.

Nabízí se proto několik řešení, která lze roz-
dělit na okamžitá a střednědobá. Do první sku-
piny lze zařadit zvednutí minimální mzdy, jak 
zamýšlí vláda, aniž by se však měnily hodnoty té 
zaručené, kde si Česko stojí nadprůměrně. Dru-
hou možností je navýšení minimální i zaručené 
mzdy, ovšem s výrazným snížením daňové zátěže 
– tedy aby peníze dostaly lidé namísto státu. Po-
slední variantu představuje i střednědobé řešení 
v podobě zrušení zaručené mzdy. V důsledku by 
pak dále nedocházelo ke zkreslování a s ostat-
ními státy EU by byla v budoucnu srovnávána 
opravdu pouze minimální mzda. 

Roman Mazák, předseda 
Družstva CBA CZ

Komentář odborníka: Zvýšením minimální mzdy vzroste i ta zaručená.
 Zdraží zboží a lidé si ho paradoxně koupí méně

Komentář 
Jana Hrdiny,    

tajemníka AČTO

Na štědrovečerní stůl patří ryba. Milovníci
tradičního kapra, ale i lidé upřednostňující
čerstvé mořské živočichy, si letos přijdou na 
své. Společnost OCEAN48 specializující se 
na dovoz ryb z přímořských destinací otevře 
v předvánočním období ve velkých městech 
více než třicet stánků s bezkonkurenčním vý-
běrem. V Brně budou moci zákazníci využít 
službu FishDrive, díky které si předem objed-
nanou rybu vyzvednou bez nutnosti vystoupit 
ze svého auta.

Touha po mořských rybách na štědrovečerním 
stole stále roste. I proto se OCEAN48 rozhodl
v roce 2019 otevřít třicet dva stánků, kde si zá-
kazníci budou moci zakoupit kromě tradiční-
ho kapra například lososa, halibuta, okouna či 
tresku. Více než deset stánků bude nově otevřeno 
v Praze, dočkají se ale i obyvatelé Brna, Pardu-
bic, Hradce Králové, Olomouce, Ostravy a Jih-
lavy. Na vybraných místech budou otevřeny od 
20. do 23. prosince.

„V posledních letech zaznamenáváme velkou 
touhu Čechů po experimentech. Kapr, kterého 
speciálně upravujeme ve formě fi letů bez kostí, 
samozřejmě nesmí v naší nabídce chybět, ale 
například losos jej v popularitě rychle dohání. 
Stále častěji si u nás lidé vybírají i speciality, jež 
nejsou v České republice zcela běžné. Ale takový 
halibut, mořský vlk nebo okoun jsou vynikající 
ryby a z posledních let je zřejmé, že jejich delikát-

ní chuť oceňují i naši zákazníci,“ přibližuje Mar-
tin Baráček, prokurista společnosti OCEAN48.

V BRNĚ, HRADCI KRÁLOVÉ 
A OLOMOUCI LZE ZBOŽÍ OBJEDNAT 

V REZERVAČNÍM SYSTÉMU 
S PŘEDSTIHEM

Zákazníci ve městech, kde má OCEAN48 své 
kamenné prodejny, si mohou již nyní objednat 
ryby v rezervačním systému. Nakupující si jed-
noduše zvolí množství ryb, které si chce objed-

nat, vybere si z poboček v Brně, Hradci Králové 
a Olomouci a zvolí datum, kdy si objednávku 
vyzvedne. 

„Víme, že předvánoční čas je velmi drahý a kaž-
dý jej raději tráví v klidu s rodinou. Poznáváme to 
i na číslech. Už v roce 2017 byl zájem o naše produk-
ty přes rezervační systém o třicet procent vyšší než 
v roce 2016. Loni jsme skrze registrace prodali ješ-
tě o padesát procent více ryb než v roce 2017 a letos 
očekáváme opět zhruba padesátiprocentní nárůst 
oproti předchozímu roku,“ vypočítává Baráček.

FISHDRIVE JAKO SLUŽBA, 
KTERÁ NEMÁ V ČESKÉ REPUBLICE 

OBDOBY
Specifi ckou rezervaci mohou letos opět využít 

Brňané. Jde o službu, díky které si zákazník ob-
jedná zdarma libovolné množství rybích produktů 
a vyzvedne si jej 22. nebo 23. prosince na parkovišti 
u fotbalového stadionu Za Lužánkami, blízko Bo-
by centra. Hlavní devizou je ale samotné vyzved-
nutí. Zákazník nečeká ve frontě, nemusí dokonce 
vystoupit ani ze svého vozu. Stačí stáhnout okén-
ko a připravenou objednávku mu předá prodavač 
OCEAN48. 

„FishDrive spouštíme letos už popáté. Když 
jsme v roce 2015 poprvé stáli před Štědrým dnem 
u stadionu Za Lužánkami, netušili jsme, že si tato 
naše služba získá tak velkou oblibu,“ přibližu-
je začátky služby FishDrive Baráček a dodává: 
„Naše letošní vánoční kampaň nese název An-
tistresový vánoční kapr. A právě díky službě Fish-
Drive nemusí být zákazník ve stresu z dlouhých 
front, vše zvládne v řádu minut, stačí zastavit 
a my mu okamžitě předáme objednané zboží.“

Z loňských dat vyplývá, že Brňané nedají na 
tradičního kapra dopustit, avšak losos, který je 
v OCEAN48 prodáván ve třech různých varian-
tách, se na štědrovečerním stole objevuje čím dál 
častěji. „V řeči čísel to znamená, že vloni jsme 
v prosinci prodali zhruba šest tun produktů z kap-
ra, a dokonce osm tun produktů z lososa. Díky ob-
rovskému zájmu o tuto jemnou mořskou rybu jsme 
schopni garantovat, že stáří žádného čerstvě nafi -
letovaného lososa, kterého zákazníkům prodáme, 
nebude více než dvacet hodin,“ uzavírá Baráček.

LESENSKY.CZ s. r. o.

OCEAN48 před Vánocemi expanduje do Prahy i dalších velkých měst.
V Brně bude opět k dispozici populární FishDrive

„Setrvalý tlak na opakované navyšová-
ní minimální mzdy může zcela vážně a bez 
nadsázky ohrozit existenci dalších malých 
prodejen potravin, které převážnou měrou 
zajišťují obchodní obslužnost venkova a ma-
lých měst. Mzdové náklady bývají často nej-
vyšším nákladem obchodníků a za součas-
ného stavu je zcela reálné, že další zvýšení 
minimální mzdy zaměstnancům nepomůže, 
ale naopak je o práci připraví, protože ob-
chodníci takový tlak prostě ekonomicky ne-
zvládnou a prodejnu budou muset uzavřít.“

Asociace českého tradičního
obchodu (AČTO)

Komentář Pavla Březiny 
k projednávanému vládnímu návrhu na zvýšení 

minimální mzdy

Návrhy neúměrného a velmi nezodpovědné-
ho navyšování minimální mzdy vychází z na-
prosté ignorace celkového stavu hospodářství 
celé České republiky. Velká část české ekono-
miky je velmi úspěšná co do produktivity, úspě-
chu prosadit se na poli mezinárodní konkuren-
ce a jednoznačně táhne celé naše hospodářství 
kupředu. I pro tyto subjekty je navyšování mi-
nimální mzdy zátěží, i když se často tváří, že se 

jich minimální mzda netýká. Ale samozřejmě se 
jich týká, protože jakékoliv navýšení minimál-
ní mzdy vyvolá minimálně očekávání u všech 
zaměstnanců, že by se jejich mzdy měly posu-
nout odpovídajícím způsobem směrem vzhů-
ru, což samozřejmě vede ke zvýšení nákladů.

Co ale předkladatelé návrhů růstu minimální 
mzdy naprosto opomíjejí, je fakt, že v rámci 
našeho hospodářství jsou i společnosti, které 
svou činnost provozují na tzv. periferii hos-
podářství. Tyto společnosti neprovozují svou 
činnost v místech velké koncentrace zákazní-
ků, jejich výroba nemá takové rozměry, aby 
dokázali využívat obrovské úspory z rozsahu. 

Jsou to malé a střední fi rmy, podnikatelské sub-
jekty ve venkovských oblastech, společnosti 
produkující tradiční a lokální produkty s často 
vyšší kvalitou, zaměstnávající lidi nebo posky-
tující služby v i těch nejodlehlejších oblastech. 
Pokud je záměrem odborů tyto podniky defi -
nitivně zabít, vylidnit venkov, pak předložené 
návrhy na růst minimální mzdy jsou tím nejide-
álnějším, co se dá pro likvidaci malého a střed-
ního podnikání a likvidaci venkovských oblastí 
udělat.

Ing. Pavel Březina,
předseda představenstva SČMSD (COOP) 

a člen představenstva AČTO

ACTO
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Všem obchodním přátelům

děkujeme za spolupráci

v letošním roce a do nového roku 2020

přejeme pevné zdraví a mnoho osobních

i pracovních úspěchů.

Pf 2020
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Aktuálně platný zákon o významné tržní sí-
le sice reguluje největší obchodníky, vůbec 
ovšem nezohledňuje tržní sílu velkých výrob-
ců. Současné znění novely zákona tuto jed-
nostrannost vůbec neřeší, a nenaplňuje tak 
smysl evropské směrnice, ze které by měl 
vycházet. Velkým otazníkem u novely je ta-
ké otázka změny většiny dodavatelských 
smluv. Pokud by se měly revidovat i u ma-
lých českých obchodníků, znamenalo by to 
pro ně téměř nutnost zdražení zboží a konec 
provozu.

Největším problémem současné podoby nove-
ly zákona o významné tržní síle je skutečnost, že 
neřeší největší nedostatek aktuálně platného zá-
kona. Je jím jednostrannost, kdy sice zohledňuje 
významnou tržní sílu u největších obchodních ře-
tězců, vůbec se však nevěnuje tomu, že takovou 
silou mohou disponovat i velcí výrobci potravin.

Vcelku běžně totiž nastává varianta, kdy vel-
ký nadnárodní výrobce či dodavatel jedná s ma-
lým českým distributorem. Mezi ty se řadí přede-
vším tradiční tuzemští obchodníci. Nadnárodní 
společnosti na ně přitom často uplatňují jiné pod-
mínky než u řetězců, se kterými mohou spolu-
pracovat ve více zemích. Že se jedná o poměrně 
běžný jev, ukazuje i podnět společnosti CBA 
Nuget, který jsme podali k antimonopolnímu 
úřadu ve sporu s největším světovým výrobcem 
cukrovinek. 

Malí čeští obchodníci mohou na nevýhodné 
podmínky v podobě vysokých nákupních cen buď 
přistoupit, nebo je odmítnout. Druhá varianta však 
znamená nedostupnost některých populárních 
produktů a odliv zákazníků jinam. V českém pro-
středí lze najít tisíce malých prodejen potravin, 
které v úhrnu tvoří desítky procent celého trhu. 
Tyto subjekty však žádný zákon nechrání a nyní 
s tím nepočítá ani novela zákona o významné tržní 
síle. Zarážející je to o to víc, že by měla sloužit 
k implementaci evropské směrnice o nekalých 
obchodních praktikách. V ní je doslova uvedeno, 
že se zabývá celým dodavatelsko-odběratelským 
řetězcem. Jednoznačně správným řešením i vzhle-
dem k zachování obslužnosti venkova by tedy 
mělo být přepracování současného znění novely.

Při zohledňování významné tržní síly u výrob-
ců a obchodníků by se také měla detailněji řešit 
různá výše jejich obratu. Výrobce disponuje vý-
znamnou tržní silou již od obratu nad miliardu 
korun. Lze to vyvodit z dlouholetého vyjednává-
ní, kdy se dodavatelé i s touto výší obratu snaží 
tlačit obchodníky do nevýhodných podmínek. 
V případě obchodníků pak lze o významné tržní 
síle hovořit až při obratu nad 10 miliard korun. 
Pod touto hranicí se totiž v současnosti pohybu-
jí prakticky všechny subjekty nezávislého trhu 
a žádný z nich nemá šanci dosáhnout u výrobců 
na lepší podmínky.

ZDRAŽENÍ O 10 PROCENT 
KVŮLI ZMĚNÁM SMLUV

Kritici současného znění novely zmiňují také 
to, že by kvůli ní musela být revidována většina 
dodavatelských smluv. Pokud by k tomu skuteč-
ně došlo, představovalo by to zejména pro malé 
české obchodníky neskutečnou komplikaci. Ni-
kdo z nich moc netuší, jak je nejen právně upra-
vit, ale také vyjednat v nich rozumné podmínky. 

Ve fi nále by tak celý proces mohl trvat i několik 
let. 

Problém by to však znamenalo i pro samotné 
spotřebitele, a to zejména z hlediska zvýšení cen. 
Pokud by se nepodařilo v nových smlouvách do-
jednat současné podmínky – sami to totiž pova-
žujeme za prakticky nemožné – znamenalo by to 
zdražení zhruba o 10 procent. Malí obchodníci, 
kteří dnes velkým řetězcům dokážou konkuro-
vat zejména nižšími cenami, by tak tuto přednost 
v podstatě ztratili. Ve fi nále by to vedlo k odli-
vu jejich zákazníků a dalšímu zavírání malých 
prodejen.

Naopak tvrzení, že by novela měla omezit sle-
vy,  a ohrozit tak některé skupiny obyvatel, jako 
například penzisty, je mylné. Velké řetězce totiž 
jen zkouší, kdo si za běžnou cenu koupí předra-
žené zboží a následně dají výraznou slevu. Na 

té je krásně vidět, jak je běžně zboží předraže-
no. V normální menší prodejně přitom člověk 
koupí zboží téměř za akční cenu řetězců, někdy 
i pod ní. Jen toto sdělení nedostane v letáku do-
mů.

Prioritou připravované novely zákona o vý-
znamné tržní síle by mělo být především její 
uplatnění na všechny subjekty v dodavatelsko-
-odběratelském řetězci. Zejména pak na velké 
výrobce. Současné znění to však nerefl ektuje. 
Správným řešením je tedy přepracování nove-
ly a zohlednění různé tržní síly u obchodníků 
a výrobců. Neméně klíčová je také skutečnost, 
aby kvůli novému znění zákona nemusely měnit 
smlouvy i malí čeští obchodníci. Pro část z nich 
by to totiž bylo likvidační.

Roman Mazák, CBA

Novela zákona o významné tržní síle nezohledňuje
 velké výrobce potravin, může ohrozit i nejmenší obchodníky

Národní značka KLASA je již mnoho let před-
mětem režimu státní podpory. Výrobky oceně-
né touto značkou mají vykazovat výjimečnou 
kvalitu, která má zvyšovat jejich přidanou 
hodnotu a zaručovat jedinečnost ve vztahu
k běžným výrobkům dostupným na trhu.
Dále má posilovat konkurenceschopnost vý-
robců kvalitních potravin. Značka KLASA
má být také marketingovým nástrojem k pod-
poře aktivit producentů potravin a ori-
entovat spotřebitele v problematice kva-
lity. 

Tato defi nice zní sice velmi pěkně, ale sku-
tečnost je poněkud jiná. Již kritéria pro získání 
ocenění značkou KLASA jsou např. u masných 
výrobků velmi měkká. Nemám sice k dispozi-
ci vzhledem k podprahovému množství těch-
to výrobků na českém trhu potřebné množství 
vzorků se značkou KLASA k provedení globál-
ní analýzy, ale jakost několika výrobků, které se 
mi v průběhu posledních let dostaly do ruky, se 
po smyslové stránce pouze blížila k hodnotám 
uvedeným v bývalých státních  technicko-hospo-
dářských normách a normách jakosti, podle kte-
rých se u nás vyrábělo na konci minulého století. 
A to je samozřejmě málo. Samochvála různých 
kampaní a aktivit prezentovaná pracovníky mi-
nisterstva a některých zájmových organizací je 
sice v hodnotících zprávách velmi pěkně napsa-
ná, ale přínos značky KLASA pro celkové zvý-
šení jakosti masných výrobků je zcela nulový. 
V současné době, kdy u nás dochází spontánně ke 
zvyšování jakosti uzenářských výrobků zejména 

zajištěním vyššího obsahu masných surovin, se 
můžeme přesvědčit o skutečném vlivu na jakost 
potravin. Tím je jednoznačně zvyšující se život-
ní úroveň obyvatelstva, která se projevuje vyšší 
poptávkou po kvalitním potravinářském zboží 
na zcela klidném vnitřním trhu. A tak z různých 
značek a hnutí se postupně stávají jen pozlátka, 
která po krátkou dobu pouze poslouží zahranič-
ním obchodním řetězcům jako marketingový 
prostředek. 

Značka KLASA byla v minulosti již jednou 
blízko k zániku. Potravinářská komora proto ne-
chala upravit v rámci jakési resuscitace pravi-
dla pro její posílení, která měla značku udržet 
při životě. Tato pravidla však opět ve své kvalitě 
zaostávají za současným přirozeným vývojem. 
Z tohoto důvodu hodnota značky jednoznačně 
dále skomírá.

Pozoruhodná a zároveň problematická je fi -
nanční podpora značky KLASA, která jen za rok 
2018 činila téměř 150 milionů korun ze státního 
rozpočtu. Při představě částky, kterou byla neú-
spěšná značka podporována od začátku jejího za-
vedení, se dostávám k cifře, kterou si nedovolím 
ani vyslovit. Proto lze doporučit značku KLASA 
nechat zaniknout, a neplýtvat tak zbytečně stát-
ními prostředky. 

Jako protiváhu si dovolím představit neuvě-
řitelně demobilizující pravidla v oblasti jakosti 
masných výrobků uvedená ve vyhlášce Minis-
terstva zemědělství ČR o mase č. 69/2016 Sb. 
Předem je však nutné upozornit na technický 
problém, který spočívá v rozporu mezi termíny 
„obsah masa ve výrobku“ a „spotřeba masa na 

výrobu“. Termín obsah masa ve výrobku je pou-
žíván ve vyhlášce a je problematický tím, že při 
výrobě tzv. prémiových výrobků může hmotnost 
spotřebovaného masa převyšovat hmotnost ho-
tového výrobku a tím se obsah dostane nad sto 
procent, což je zejména pro spotřebitele nepo-
chopitelné. Dalším problémem termínu „obsah“ 
je skutečnost, že vlivem řady technologických 
operací se náplň výrobku po fyzikální a chemic-
ké stránce značně promění. Naproti tomu výraz 
„spotřeba“ je v technologickém i v administra-
tivním pojetí zcela jasný, a proto bývá používán 
i při normalizační činnosti. V případě praktické-
ho porovnávání údajů ve vyhlášce a v bývalých 
státních, oborových a podnikových normách je 
nutné brát v úvahu skutečnost, že v normách se 
jednalo o předsolenou masnou surovinu s obsa-
hem soli cca 2 %.

Pro lepší pochopení negativního působení 
obsahu vyhlášky na jakost masných výrobků 
si dovolím provést porovnání nízkých spod-
ních limitů obsahu masných surovin ve čtyřech 
vybraných výrobcích uvedených ve vyhlášce 

se správnou a dlouhodobě ověřenou výrobní 
praxí. U ostatních výrobků, skupin drobné na
ohřívání a měkké salámy, je situace obdob-
ná. 

V současné době většina výrobců uzenářských 
výrobků minimální spotřebu masných surovin 
uvedenou ve vyhlášce již značně překračuje. 
Existují však i nepoctiví výrobci, kteří údaje 
z vyhlášky považují za doporučení, případně za 
záruku státní správy za jejich nekorektní počíná-
ní. Bývalé technicko-hospodářské normy nepři-
pomínám z nostalgie, ale jako skutečnost, podle 
které se koncem minulého století uzenářské vý-
robky vyráběly. Není důvod, aby při současné 
vysoké životní úrovni našeho obyvatelstva ne-
dosahovala současná jakost masných výrobků 
hodnot bývalých, zejména státních technicko-
-hospodářských norem.

Bylo by dobré, aby se ministerstvo zeměděl-
ství začalo více zabývat nízkou kvalitou vyhláš-
ky o mase, která ve svém důsledku jakosti mas-
ných výrobků velmi škodí, a omezilo vysokou 
ekonomickou podporu různých pozlátek, jako 
je KLASA, a zejména nový hit České cechov-
ní normy, jejichž pravidla nejsou postavena na 
pravdivých historických údajích. (V období kon-
čících cechů v polovině 19. století platila při 
výrobě uzenářských výrobků zásada, že váha 
hotového výrobku má být nižší než váha zpra-
covaného masa.) Vypracování kvalitní vyhlášky 
o mase patří do pracovního pořádku minister-
stva zemědělství a nevyvolává žádné zvýšené 
náklady.

Josef Radoš

Název výrobku
Vyhláška
minimální 

obsah 
masa v %

Správná praxe 
spotřeba masa 

(dle THN) 
v %

Jemné párky 50 86
Ostravské klobásy 60 123
Šunkový salám 55 100
Junior 40 92

Kulhající obchodní a ekonomická problematika značky KLASA 
a vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR o mase č. 69/2016 Sb.

Antibiotika jsou velmi účin-
ným léčivým prostředkem, 
samozřejmě i v rukou lékaře 
humánního, ale je řeč o zvíře-
cích pacientech. Ostatně lze 

říci, že již ruce lékaře léčí. A co teprve teh-
dy, když má v nich účinné nástroje?! K pro-
blémům ale může dojít, když tyto nástroje, 
byť v dobré víře, použije neodborník. 

Komora veterinárních lékařů již několi-
krát na toto téma uvedla, že rezistence růz-
ných původců nákaz je způsobovaná málo 
zodpovědným nakládáním s léčivy, zejména 
s antibiotiky. Ovšem s tím dodatkem, že re-
zistenci bakterií na antibiotika nelze přičítat 
zneužívání antibiotik ve veterinární medicíně! 
Zásadně platí, že antibiotika musí předepsat 
veterinář, musí kontrolovat jejich podávání 

a injekčně je může aplikovat jedině on. A o ne-
přítomnosti reziduí léčiv v potravinách, popří-
padě podlimitním výskytu na hranici deteko-
vatelnosti, mohou podat svědectví kontrolní 
orgány, například Státní veterinární správa.

Přes to všechno Komora apeluje na zodpo-
vědné nakládání s antibiotiky, už více než rok 
pořádá speciální školení pro své členy, veteri-
nární lékaře, a podle Radky Vaňousové, pre-

zidentky KVL, se ukazuje, že to bylo dobrým 
krokem. I z důvodu, že se objevují nová léčiva, 
nové léčebné metody a také se mění příslušné 
předpisy, například Zákon o léčivech.

Podle Komory jsou antibiotika stále dobrým 
léčebným prostředkem, a neměla by být žád-
ným strašákem! Ovšem za předpokladu, pokud 
jsou a budou v rukou lékařů. 

Josef Duben, PR KVL ČR

Antibiotika? Kéž by byli všichni tak zodpovědní jako veterinární lékaři!

Ilustrační foto
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A PŘEJÍ KLIDNÉ A POHODOVÉ 

VÁNOČNÍ SVÁTKY A MNOHO ZDRAVÍ 

A ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE 2020.

DĚKUJÍ VŠEM VÝROBCŮM POTRAVIN, 
kteří se zúčastnili soutěže

o Dobrý tuzemský potravinářský výrobek 

ČESKÁ CHUŤOVKA 2019

a DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2019

za jejich účast.

Pf 2020
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V souvislosti s omezováním 
dopadů klimatické změny se 
v poslední době množí návrhy 
opatření, která se týkají cho-
vů hospodářských zvířat, pře-

devším pak snah tyto chovy omezit. Komo-
ra veterinárních lékařů ČR (KVL ČR) jakožto 
profesní a profesionální sdružení osob, které 
jsou s hospodářskými zvířaty v každodenním 
styku, považuje proto za důležité uvést ně-
které z argumentů namířeným proti chovům 
hospodářských zvířat na pravou míru.

 
Prvním z nich je chov skotu a hospodářských 

zvířat obecně jako producentů metanu, který při-
spívá k oteplování planety, jak konstatoval i letoš-
ní Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC), 
celkem 14,5 procenty, často se ale zmiňují i čísla 
mnohem vyšší. Celá řada výzkumných a vědec-
kých prací ale dospěla k závěrům, že tento podíl je 
nadhodnocen, nevychází z verifi kovaných údajů 
a především nebere v úvahu pozitivní přínosy 
býložravců na stav životního prostředí, například 
produkci statkových hnojiv, která představují při 
aplikaci do půdy žádoucí organickou hmotu, 
a přispívají tak k omezení rizik sucha, povodní 
a vodní eroze.

Hospodářská zvířata jsou také údajně vel-
kým spotřebitelem vody a veřejnost je opako-
vaně informována například o tom, že k vý-
robě kilogramu hovězího masa se spotřebuje 
15 000 litrů vody. KVL ČR nehodlá toto číslo 
zpochybňovat, podotýká ale, že voda potřebná 
k produkci masa, ale i jakékoli jiné potraviny, 

se z životního prostředí neztrácí, ale opětně se 
do něj vrací, takže spotřeba vody nutná pro pro-
dukci masa vodní bilanci planety nijak neovliv-
ňuje.

Mýty je přitom zatížen i samotný chov hospo-
dářských zvířat. Jedním z nich je údajné týrání zví-
řat na základě záběrů telat uzavřených v boxech 

na mléčných farmách po celé EU. Ve skutečnosti 
se ale uvedené boxy používají ze zcela opačného 
důvodu a představují prevenci proti šíření nemo-
cí mezi mladými zvířaty i ochranu slabších kusů 
proti silnějším. Podle statistik v minulosti uhynu-
lo v hromadných teletnících na chřipku nebo průj-
mové onemocnění až 40 procent telat, dnes jde 
o jednotky kusů ve velkých stádech – právě díky 
používání uzavřených boxů. Jejich využití a vliv 
na animal welfare – dobré životní podmínky zví-
řat – je výsledkem odborných a stále probíhají-
cích diskusí na téma pohody zvířat.

 Kontrola dobrých životních podmínek hos-
podářských zvířat patří mezi významné činnosti 
veterinárního dozoru a sama KVL ČR aktivně 
usiluje o jejich dodržování. Je to ale i v zájmu 
chovatelů, neboť dobře živená hospodářská 
zvířata chovaná v odpovídajících podmínkách 
s minimem rizik nemocí pro ně představují vyš-
ší ekonomický přínos, takže v zájmu chovate-
lů ani veterinářů není hospodářská zvířata týrat. 
Lidské selhání sice nelze nikdy stoprocentně 
vyloučit, není ale ani spravedlivé, ani správ-
né pohlížet na chovatele zvířat jako na škůdce 
planety a životního prostředí. Je tomu právě 
naopak. 

 Josef Duben, PR KVL ČR

Mýty o chovech hospodářských zvířat

I přes malou úrodu ovo-
ce se v roce 2019 podařilo 
z polí a sadů zachránit přes 
20 tun jídla, které putova-
lo do potravinových bank 
v České republice. Inici-
ativa Zachraň jídlo, která
s projektem Paběrkování 

začala v roce 2015, jezdí k zemědělcům pro 
úrodu, která neodpovídá estetickým standar-
dům, nebo se ji už nevyplatí sklízet. Letos se 
podařilo nasbírat nejvíc ovoce a zeleniny od 
začátku projektu. Kromě dobrovolníků z Pra-
hy se totiž ke sběru připojili i dobrovolníci 
z Brna, Českých Budějovic a Litoměřic, kte-
ří paběrkovali pro místní potravinové banky. 

Od rybízu, hrušek, broskví a višní až po kedlub-
ny, dýně, mrkev a cibuli. Paběrkování má letos za 
sebou úspěšnou sezonu a slaví rekordní množství 
zachráněného jídla. Výjezdy se konaly po domluvě 
se zemědělci a sbíralo se u nich na poli i v sadech. 
Šlo o ovoce a zeleninu, které neodpovídaly 
svým vzhledem, nebo jichž byl nadbytek, 
a do obchodů by se proto nedostaly. Celková 
hodnota zachráněného jídla je asi 615 000 Kč. 

„Spolu s pražskými dobrovolníky jsme jezdili 
do Polabí i směrem k Litoměřicím, ale velice 
aktivní byli i lidé v dalších městech. Podařilo 
se najít koordinátorku výjezdů v Brně pro 
skupinu Paběrkování po Brněnsku, která mimo 
jiné uspořádala sběr krásných broskví i jablek. 
Ve sběru pokračovaly také zaměstnankyně 
Potravinové banky v Jihočeském kraji, které si 
díky štědrým zemědělcům odvezly i netradiční 
plodiny, jako je rakytník nebo pastiňák. Díky 

nadšeným zaměstnancům Potravinové banky 
v Ústeckém kraji se k lidem dostaly hrušky ze 
sadu pod Milešovkou i příliš velké, a tudíž 
neprodejné cibule z Lysé nad Labem,“ popisuje 
koordinátorka Lucie Müllerová ze Zachraň jídlo.

Od začátku projektu v roce 2015 se už 
podařilo nasbírat úctyhodných 53,5 tun jídla. 
„Vypěstování těch potravin stojí nějakou energii. 
Pokud se to zaorá nebo prostě nechá shnít, 

všechna tato investovaná energie přijde nazmar. 
Tyto suroviny alespoň poslouží lidem, kteří by 
si je třeba nemohli dovolit koupit,“ popsala 
dobrovolnice Kateřina Peřinová, proč jezdí 
paběrkovat. Jak to vypadá v zemědělství, se na 
vlastní oči přesvědčila i skupina zaměstnanců 
České spořitelny, kteří vyjeli paběrkovat cibuli, 
a 36 žáků ZŠ Kladská, kteří navštívili Odbytové 
družstvo Polabí. 

Podle ředitelky Potravinové banky v Ústec-
kém kraji Radky Brychtové je čerstvé ovoce a ze-
lenina pro jejich klienty přínosem. „Přestože od 
roku 2018 platí novela zákona, podle které musí 
obchody s plochou nad 400 m² nabídnout vyřa-
zené jídlo potravinovým bankám, mnoho ovoce 
a zeleniny se k nám touto cestou nedostává. Pro-
to vítáme paběrkování jako dobrý způsob, jak 
zpestřit jídelníček 7000 klientů, které zásobu-
jeme jídlem. Letos se nám podařilo zapojit lidi 
bez domova z Litoměřic, kteří pomohli se sběrem 
zeleniny.“ 

Typický výjezd na pole vypadá tak, že koor-
dinátor domluví se zemědělcem možnost sběru 
v okolí svého města, poptá dobrovolníky a zor-
ganizuje výjezd, kam přijede i dodávka potravi-
nové banky. Ta si pak odveze nasbírané plodiny 
ve svých přepravkách. 

Projekt Paběrkování byl podpořen grantem 
HMP na podporu projektů ke zlepšení stavu ži-
votního prostředí hl. m. Prahy na rok 2018. 

Zachraň Jídlo, z. s.

Díky paběrkování se letos zachránilo rekordních 
20,5 tun ovoce a zeleniny 

Potravinová banka 
v Ústeckém kraji 7500 kg

Potravinová banka 
Jihočeského kraje 8500 kg

Potravinová banka pro Brno 
a Jihomoravský kraj 1800 kg

Potravinová banka Central 1200 kg

Potravinová banka Praha 
a Středočeský kraj 1500 kg

Množství nasbíraného ovoce a zeleniny

Glosuje: Ing. Oldřich Obermaier
JE TO MARNÉ, MARNÉ, MARNÉ

Oslavili jsme 30 let svobody. Eva Holubová 
shrnula minulost jasně: 

https://globe24.cz/domov/60984-holubo-
va-o-roce-1968-o-minulosti-nam-lhali-v-
-budoucnost-jsme-neverili-a-pritomnosti-

-se-castecne-bali-castecne-se-nam-hnusila.

Česko – země bez budoucnosti, dekády zma-
ru... S. Biler 

Co mě k takovému titulku napadá: Co by 
Polák nikdy neudělal – pomlouvat svou vlast. 
Naštěstí to tak je jen v hlavě autora.

Dnes jsme v jiném nebezpečí: dívka Gré-
ta nám klade otázku: Musíme se rozhodnout: 
chceme Zemi pro lidi, nebo Zemi bez lidí?

Zdá se, že ekologické organizace preferují 
druhou možnost – nejezte maso, nemějte děti, 

necestujte, zóny bez lidí, aut a letadel, pěstujte 
si na zahradě vegetariánskou stravu a ostatní si 
nasbírejte v lese.

Překvapivé je, že řada lidí na propagaci 
malnutrice a nedostatku vitaminů, bílkovin 
a stopových prvků slyší. Základní tezi zdravé-
ho stravování, tj. STŘÍDMĚ Z BOHATÉHO 
STOLU, nikým nevolení propagátoři klimatic-
kých změn hodili do koše.

Svět je dnes jen jeden a všichni závisíme 
na všech ostatních. Nápady o soběstačnosti 
v čemkoli nás vedou do středověku. Podívejte 
se na diskuzi kolem dohody s MERCOSUR. 
(To neznamená ne preferenci domácích potra-
vin, ale je to na zákaznících!)

Stejné nebezpečí nám hrozí od státu. Na 
místo, aby byl stát služebníkem občanů, cho-
vá se jako jejich majitel. Přitom i náš soud ne-
dávno potvrdil, že napřed je občan, pak teprve 
stát.

Deklarace je ovšem jedna věc a realita dru-
há. Zase vzplanula diskuze o dvojí kvalitě po-
travin. Jak se zachovají jiné komodity: auta pro 
specifi cký trh, třeba. Budou jednodušší a lev-
nější a budou se jmenovat stejně jako dražší 
modely. Ne zákazník, stát vám určí kvalitu. 
Jako to chce dělat u potravin.

Jako řidič dostanete trestné body za to, že 
nemáte přilbu nebo nejste připoutáni. Do toho 
státu také nic není, to má být vaše věc a věc 
zdravotní pojišťovny.

V TV se dozvíte, že po městě je několik ti-
síc kamer a  bude jich ještě víc, budou také 
rozpoznávat identitu. V Číně zavádějí body za 
společenskou poslušnost. To nám všechno ne-
vadí. Sledujeme ale Grétu a tleskáme vývoji, 
který nás vede spolehlivě do válek a středo-
věku. 

Čteme úvahy o ekonomice, kde se preferuje 
silná koruna a stát bez dluhů. Přitom to není tak 

dávno, co nám snižovala hodnotu měny státní 
banka a dluhů děláme čím dál víc. Přitom to 
není tak složité: platí stejná pravidla pro do-
mácnost jako pro stát, nebo snad ne?

Míra svobody se nám zmenšuje neuvěři-
telnou rychlostí. Věříme vadným lidem, ja-
ko je Gréta Thunbergová, a mlčíme k rozvoji 
špehování nevídaného rozsahu. V Anglii se 
dostane na nejvyšší příčky politiky stalin is-
ta Corbyn, francouzský prezident, který má 
ve své zemi přes dva roky výjimečný stav, 
poučuje Polsko, jak se má chovat, a NATO  
vidí  v klinické smrti. Máme se přibližovat 
Rusku.

Jo, zkuste to bez elektřiny, vždyť Německo 
je na nejlepší cestě to taky zkusit. Prý už od 
roku 2030.

Snad se svět zase umoudří! 

Hezký rok 2020!
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„SÓJOVÁ ALTERNATIVA“
�  pitná voda, loupané sójové boby (10,7 %), cu-

kr, citronan trivápenatý, stabilizátor (pektiny), 
regulátory kyselosti (citronany sodné, kyselina 
citronová), aroma, mořská sůl, antioxidanty 
(extrakt s vysokým obsahem tokoferolu, este-
ry mastných kyselin s kyselinou askorbovou), 
vitaminy (B12, D2), jogurtové kultury (S. ther-
mophilus, L. bulgaricus)
„V době, kdy konzumenti kladou důraz na ‚pří-

rodní‘ potraviny s minimálním obsahem přídat-
ných látek, je třeba upozornit, že tzv. alternativy 
tento trend často nesplňují,“ upozorňuje odbornice 
z VŠCHT.

PŘÍKLAD Č. 3: 
SÝR EIDAM VS. ROSTLINNÁ 

ALTERNATIVA K SÝRU S KOKOSOVÝM 
OLEJEM A ROSTLINNÝM ŠKROBEM. 

(VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G):

„Pokud porovnáme nutriční údaje, je zřejmé, že 
alternativa obsahuje významně vyšší množství 
méně žádoucích nasycených mastných kyselin, 
vyšší množství soli a sacharidy v podobě škrobu. 
Zcela zásadní je pak rozdíl v obsahu bílkovin. Při 
výběru potravin bychom se měli orientovat právě 
podle těchto důležitých parametrů,“ dodává Ing. 
Šárka Horáčková, CSc., z Ústavu mléka, tuků 
a kosmetiky VŠCHT Praha.

a priori, s. r. o.

Každý z vás se už jistě setkal s alternati-
vami ke klasickým mléčným výrobkům. Mini-
málně třeba s kávou se sójovým „mlékem“. 
Jenže rostlinné nápoje, alternativy jogurtů či 
sýrů nejsou náhražkami produktů z mléka. Po 
výživové stránce jsou to zcela odlišné potra-
viny. 

Proč lidé začali vyhledávat tzv. alternativy 
mléčných výrobků? Důvody mohou být různé. 
Nejčastěji se jedná o preferenci potravin rostlinné-
ho původu, nebo je příčinou výskyt laktózové in-
tolerance, případně alergie na mléčnou bílkovinu. 

V případě laktózové intolerance dnes nabí-
zejí výrobci již řadu bezlaktózových výrobků, 
jejich defi nice je dána vyhláškou č. 39/2018 
Sb.:
�  výrobky s nízkým obsahem laktózy: 1 g / 100 g
�  výrobky bezlaktózové: 10 mg / 100 g

Lidem, kteří mají problém s trávením laktózy, 
je možné doporučit konzumaci tvrdých sýrů, kde 
je veškerá laktóza rozložena činností prospěš-
ných mikroorganismů.

„Závažnější překážkou v příjmu mléka a mléč-
ných výrobků je alergie na mléčnou bílkovinu, 
která může být dvojího druhu – alergie na kasein 
a alergie na syrovátkové bílkoviny. Nejčastějším 
typem bývá alergie na syrovátkovou bílkovinu 
β-laktoglobulin. Alergie na kasein je obvykle ce-
loživotní, v případě syrovátkových bílkovin tento 
problém většinou do 3 let věku dítěte mizí. Pro-
blémy alergií je vždy nutné (zvláště u malých dětí)

řešit konzultací s odborným lékařem,“ vysvětlu-
je Ing. Šárka Horáčková, CSc., z Ústavu mléka, 
tuků a kosmetiky VŠCHT Praha. 

JAKÉ JE NUTRIČNÍ SROVNÁNÍ 
MLÉČNÝCH VÝROBKŮ S JEJICH 
ROSTLINNÝMI ALTERNATIVAMI? 

JE TU SKUTEČNĚ ROZDÍL!
To, že nejsou rostlinné alternativy z nutričního 

hlediska náhražkou mléčných výrobků, si může-
me ukázat na několika příkladech. 

Mezi kravským mlékem a sójovým nápojem 
jsou zcela zřejmé také další rozdíly.

„Mléko je přirozeně bohaté na makroživi-
ny a obsahuje celou řadu vitaminů a minerá-
lů. Především je to však nezastupitelný zdroj 
vápníku, kterého je obsaženo tolik, že mléko 
může nést na etiketách důležité výživové tvrze-
ní ‚bohatý na vápník‘. Mléko rovněž obsahuje 
přirozeně se vyskytující mléčný cukr laktózu,“ 

upřesňuje Ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda 
Českomoravského svazu mlékárenského. „Na-
proti tomu je sójový nápoj doslova chudý na 
vápník a postrádá vitaminy B2 a B12. K tomu, 
aby z pohledu výživy ‚napodobil‘ mléko, musí 
být při výrobě obohacován některými živina-
mi, minerály a vitaminy. Rovněž se při výrobě 
aplikuje cukr (sacharóza) a stejně tak i sůl.“

PŘÍKLAD Č. 2: 
JOGURT 

VS. „SÓJOVÁ ALTERNATIVA“

JOGURT
�  mléko, mléčná bílkovina, jogurtová kultura 

(S. thermophilus, L. delbrueckii subsp. bulga-
ricus) kultura Bifi dobacterium BB12 a Lacto-
bacillus acidophilus LA 

�  mléko, jogurtová kultura (S. thermophilus, 
L. delbrueckii subsp. bulgaricus)

 MLÉKO SÓJOVÝ NÁPOJ
Původ Mléko je přirozený produkt živočišného původu Sójový nápoj je vyrobený produkt rostlinného původu
Surovina Syrové mléko Sójové boby

Technologie Minimální technologické zpracování; 
mléko je v podstatě určeno k přímé spotřebě

Komplikovaná řada výrobních procesů potřebných 
k výrobě sójového nápoje

Složení Mléko Voda; oloupané sójové boby (6,4 %); nerafi novaný třtinový cukr; uhličitan vápenatý
Přídatné látky Žádné Fosforečnan draselný; mořská sůl; vitaminy B2 a B12; stabilizátory; ochucující látky

Poznámka 
ke složení

Složení mléka je defi nované jeho přirozenými 
složkami a je přesně defi nováno i právními 
předpisy EU.

Složení základních sójových nápojů (nefortifi kovaných a neslazených) 
se významně liší v návaznosti na složení sójových bobů, přidané vody a použitého 
technologického postupu

Energetická hodnota 1190 kJ / 285 kcal
Tuky 23 g
Z toho nasycené 
mastné kyseliny 21 g

Sacharidy 20 g
Z toho cukry 0,1 g
Bílkoviny 0,4 g
Sůl 2,3 g
Vitamin B12 2,5 μg

Mléčné výrobky vs. rostlinné náhražky – jak dopadlo srovnání?

PŘÍKLAD Č. 1: KRAVSKÉ MLÉKO VS. SÓJOVÝ NÁPOJ 

ROSTLINNÁ ALTERNATIVA 
K SÝRU S KOKOSOVÝM OLEJEM 

A ROSTLINNÝM ŠKROBEM 

SÝR EIDAM
Energetická hodnota 1105 kJ / 265 kcal
Tuky 16 g
Z toho nasycené 
mastné kyseliny 10,5 g

Sacharidy 1,2 g
Z toho cukry 1,2 g
Bílkoviny 29 g
Sůl 1,5 g
Vápník 1100 mg

Ústav mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT Praha

ve spolupráci s Českomoravským svazem mlékárenským a Českou společností chemickou

pořádá

ve dnech 22. a 23. ledna 2020

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY SÝRŮ

A KONFERENCI

MLÉKO A SÝRY

Organizátoři zvou srdečně všechny zájemce a těší se na setkání na 18. ročníku Celostátních přehlídek sýrů a konference Mléko a sýry.

Mediální partneři: Mlékařské listy, Potravinářská Revue, Potravinářský zpravodaj, Výživa a potraviny

Bližší informace jsou uveřejněny na internetové stránce http://cps.vscht.cz

nebo je možné získat informace na tel. č. 220 443 831

nebo na curdal@vscht.cz (přehlídky – doc. L. Čurda)

a 220 444 405 nebo stetinaj@vscht.cz (konference – doc. J. Štětina).
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To je název nové publikace kolektivu autorů 
pod vedením Ing. Jiřího Kopáčka, CSc., kterou 
14. 11. 2019 představil Českomoravský svaz 
mlékárenský v rámci propagačního a edukač-
ního projektu „Mléko vás zdraví“. Jak ve svém 
recenzním posudku uvedl prof. RNDr. Jan Krej-
sek, CSc., přednosta Ústavu klinické imunologie 
a alergologie Lékařské fakulty Univerzity Karlo-
vy a Fakultní nemocnice Hradec Králové, „pub-
likace velmi srozumitelnou formou vyvrací běžné 

mýty a nepravdy, které se kolem konzumace mléka 
a mléčných výrobků ve společnosti šíří. Je zpra-
cována odborníky, kteří se problematikou mléka 
a jeho zpracováním zabývají. Za velmi zdařilé po-
važuji zařazení ‚komentářů‘ předních odborníků 
na výživu, např. prim. MUDr. Tláskala, CSc., 
a dalších. Tyto komentáře vhodným způsobem 
glosují odborný obsah této publikace“.

Publikace je rozdělena do 4 základních kapi-
tol, ve kterých se postupně věnuje nejčastějším 

mýtům o mléce jako takovém, nejčastějším mý-
tům o jogurtu, nejčastějším mýtům o tavených 
sýrech a konečně dalším mýtům, které kolují 
například o sýrech, másle, sušeném mléce pro 
děti či o pití černé kávy s mlékem.

Profesor Krejsek v závěru svého posudku 
uvádí: „Uzavírám, že publikace představuje 
velmi zdařilý edukační materiál, který by pří-
stupnou formou měl oslovit i laickou veřejnost. 
Vyvracet nepravdivá tvrzení o konzumaci mlé-

ka je naší povinností. Obrazně lze říci, že jsme 
zdraví, silní a inteligentní proto, že celý život 
konzumujeme mléko a mléčné výrobky.

Případní zájemci o publikaci mohou 
kontaktovat Českomoravský svaz 
mlékárenský na e-mailové adrese: 

info@cmsm.cz nebo projekty@cmsm.cz. 
Publikace je ke stažení na: 

www.mlekovaszdravi.cz

Mýty o mléce a mléčných výrobcích 

Každý z přítomných novinářů si s sebou odnesl novou knihu, která je zacílena především na 
běžné spotřebitele

Novou publikaci společně pokřtili Jiří Kopáček z ČMSM, Kateřina Čepelíková ze serveru 
Vitalia.cz a Fabrizio Canaliny z prodejen La Formaggeria Gran Moravia

Jednotlivé kapitoly knihy o mýtech představil Jiří Kopáček

Tisková konference věnovaná mýtům o mléce se uskutečnila v příjemném prostředí restaurace 
„Marthy´s kitchen u Mánesa“ na Masarykově nábřeží v Praze
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Vše o mléce a mléčných výrobcích
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Dne 13. listopadu 2019 zemřel po dlouhé 
nemoci ve věku 75 let Václav Stehlík. Můj spo-
lužák z kroměřížské průmyslovky, celoživotní 
přítel, kamarád a strejda mých dětí. Původem 
Hronovák, pak dělník a také mlékařský učeň 
v Opočně. Ale hlavně sebevědomý student 
Střední průmyslové školy mlékárenské v le-
tech 1960–64. A ve sportu, jídle a pivě velký 
dříč a ihned v prvním ročníku demokraticky 
zvolený předseda třídy. Po maturitě a vojně 
v Dymokurech se vrátil domů a začal pracovat 
jako technik v náchodské mlékárně. Vydupal 
si pak roční zahraniční pracovní pobyt v mlé-
kárně ve švýcarském Bernu. A i když v těch 
letech po roce 1968 řada lidí emigrovala, vrá-
til se domů a nastoupil do nově vybudované 
mlékárny v Pardubicích. Tuto mlékárnu roz-
jel, jen funkčně nijak nepostupoval, protože 
červená knížka byla pro něj červeným hadrem 
rozzuřeného býka po celý jeho život. Oženil 
se s Maruškou a začal vychovávat dvě dcery, 
Lenku a Verunku. Jezdili jsme s našimi rodi-
nami na hory, navštěvovali se u nás v Praze, 
nebo u nich v Černé za Bory. A pak dostal Ven-
da „lano“ do Prahy. Nová evropsky vybave-

ná moderní mlékárna v Praze v Kyjích, jako 
závod 16 národního podniku Laktos Praha, 
potřebovala schopného výrobáka a tím Václav 
byl. Dostal s rodinou domek v Zápech u Bran-
dýsa, a tak začala jeho nejskvělejší mlékařská 
kariéra, jakou by si mohl každý mlékař jen 
přát. Uspěl na výbornou, a to nejen v odborné 
rovině, ale také v té lidské a byl všemi uznáva-
ný jak Vašek, tak pan Stehlík. S nabídkami na 
červenou knížku už měl pokoj, svoji funkci měl 
opřenou o práci. A to bylo ve Vendově stylu. 
Revoluce v roce 1989, kterou uvítal jako málo-
kdo, se však k němu otočila zády. Privatizační 
pionýři a noví amatérští vlastníci skvěle roz-
jeté kyjské mlékárny už Vendu nechtěli. A tak 
po letech hledá práci. V roce 1992 jsem založil 
potravinářskou agenturu, a tak jsme s Václa-
vem vymáhali pohledávky od prvních porevo-
lučních lupičů, kteří neplatili potravinářským 
dodavatelům. Sjížděli jsme celou republiku 
a pokoušeli se dělat fi nanční pořádek a taky 
si u toho něco vydělat. Tato činnost nás živila 
do roku 2002. A pak Václav dělal u nás ve vy-
davatelství AGRAL, a to až do jeho odchodu 
do důchodu. Zažili jsme spolu hodně pěkných 

věcí, nikdy jsme se nepohádali. Říkám o něm 
už léta, nemít Venda tolik rád pivo, nosil by 
nad hlavou svatozář svatého člověka. Vzpo-
mínka na něj vždycky jen potěší.

František Kruntorád

Václav Stehlík, ten největší kamarád...Odešla 
významná 
pivovarská 
odbornice

Prof. Ing. Gabriela Basařová, DrSc., 
se narodila 17. 1. 1934 v Plzni.  Zde ab-
solvovala gymnázium a poté v Praze Vy-
sokou školu chemicko-technologickou, 
obor sladařství a pivovarství na katedře 
Kvasné chemie a technologie (dnes Bio-
technologie). Po absolutoriu v roce 1957 
nastoupila do Plzeňských pivovarů, kde 
vedla kontrolní a výzkumné laboratoře. 
V roce 1967 přešla do Prahy na Výzkum-
ný ústav pivovarský a sladařský, kde za-
ložila biochemické oddělení a později by-
la ředitelkou ústavu. V letech 1981–1998 
byla vedoucí Ústavu kvasné  chemie a bio-
inženýrství VŠCHT Praha, přednášela 
předměty Sladařství, Pivovarství, Vinař-
ství, Moderní biotechnologie a bioekolo-
gie. Je první laureátkou Síně slávy čes-
kého pivovarství (rok 2002), v roce 2012 
obdržela státní vyznamenání prezidenta 
ČR – Medaili za zásluhy o stát v oblasti 
vědy, výchovy a školství, na VŠCHT byla 
oceněna medailí prof. K. N. J. Ballinga 
a prof. E. Votočka. Výsledky své vědecké 
a odborné činnosti zveřejnila ve více 
než 500 publikacích doma i v zahraničí 
a v osmi knižních publikacích, které patří 
k základním v oboru. Do své smrti 18. 10.
2019 působila jako externí profesor na 
VŠCHT.  Redakce

Ve věku 89 let zemřel na začátku listopa-
du 2019 pan Břetislav Orna, výjimečný člo-
věk, dlouholetý zaměstnanec Ministerstva ze-
mědělství v oboru potravinářství, sportovec 
a nadšený zahrádkář. 

Narodil se v roce 1930 do mlynářské ro-
diny, sám také zpočátku pokračoval v tradi-
ci, vystudoval Mistrovskou školu mlynářskou 
v Pardubicích a po maturitě a povinné vojen-
ské službě nastoupil do pracovního poměru 
v Severočeských mlýnech Litoměřice, posléze 
byl přeřazen do Prahy. V květnu 1960 započal 
svou práci na Ministerstvu potravinářského 
průmyslu, v technické skupině na agendu ra-
cionalizace a vynálezů a zlepšovacích návrhů. 
Mimo pracovní dobu sportoval, jezdil na ho-
ry a účastnil se dalších společenských akcí. 
Při té příležitosti se seznámil se svou ženou 
Annou, která pracovala v sekretariátu minis-
tra výkupu Krosnáře. Po roční známosti měli 
svatbu na Staroměstské radnici a v roce 1961 
se manželům Ornovým narodila dcera. Spo-
lečně rádi cestovali po ČR i zahraničí. 

Jak šly další reorganizace v potravinářství 
a zemědělství, byl Břetislav přeřazován do 

různých útvarů v rámci Ministerstva zeměděl-
ství. V té době si doplnil vzdělání na VŠCHT 
(5 semestrů potravinářských technologií), 
což splňovalo požadované kvalifi kační poža-

davky pro práci v útvarech ministerstva. Po 
převratu v roce 1989 byl zapojen do vyhod-
nocování privatizačních projektů a jmenován 
za ministerstvo do dozorčích rad (např. do 
Severočeských pekáren, pivovaru Krušovice, 
pivovaru Hradec Králové, Mlýnů Olomouc 
a dalších). Na závěr pracovní aktivity byl ja-
ko jeden z kolektivu účasten přípravy zákona 
o potravinách.

Až v roce 2008 se odhodlal odejít do dů-
chodu, kde se pilně věnoval svému koníčku – 
zahradničení. Původní smetiště v místě svého 
bydliště vyčistil, oplotil, zvelebil i okolí, ne-
chal z avést elektřinu a využil místní potůček 
k zalévání. Dlouhodobě pěstoval ovoce a ze-
leninu – téměř celý sortiment – k zásobování 
vlastnímu, ale i rodiny své dcery a četných 
sousedů. V roce 2016 oslavil společně se svou 
ženou šedesátileté výročí svatby. Až do po-
sledního dne byl plný sil a životního optimis-
mu. Bude nám moc chybět.

Za rodinu vnučky 
Martina a Marta 

Komárkovy

Na první pohled drobnost, v důsledku však 
jasný důkaz, že se digitalizace českého ze-
mědělství pohybuje mílovými kroky kupředu. 
Agdata, největší česká společnost poskytu-
jící digitální řešení pro české farmáře, mě-
ní způsob, jakým se komponenty chytré farmy 
nakupují a instalují. Senzory a telematické 
nástroje poprvé míří do e-shopů, zeměděl-
ci si je zároveň budou moci sami instalovat 
do svých digitálních systémů. Digitalizaci ze-
mědělství napomáhá jak rostoucí počet sku-
tečně digitálních farem, tak i stále pestřejší 
technologické možnosti.

Zatímco doposud si zemědělci objednávali 
komponenty digitálních systémů jako „krabi-
cová řešení“ instalovaná specialisty, nově si své 
systémy budou moci měnit a doplňovat sami. 
Agdata tak reagují na potřeby stále větší skupi-
ny „digitálních evangelistů“ – tedy zemědělců 
a farmářů, kteří již dokáží digitální možnosti vy-
užívat skutečně naplno. Jejich počet není v Česku 
zatím vysoký, ale rychle roste především kvůli 
klimatickým změnám, novým škůdcům, regula-
torním požadavkům státu, ale také klesajícím ce-
nám senzorových technologií a dobrému pokrytí 
IoT sítí, které zemědělci využívají ke komunikaci 
s terminály.

V e-shopu je nyní možné koupit polní naviga-
ce, chytré meteorologické stanice, senzory hlí-
dající úrodu, GPS systémy, které samy poznají 
řidiče, připojený vlek či půdní senzory. Veškeré 
prodávané produkty jsou součástí ekosystému 
Agdata, se kterým komunikují prostřednictvím 
LoRa sítě. Je tedy snadné jednotlivé komponenty 

implementovat do stávajícího nastavení a nadále 
využívat systém Agdata.

Nový e-shop zároveň otevírá možnosti pro 
další využití digitálního systému Agdata. Jeho 
představitelé předpokládají, že do budoucna ho 
začnou mnohem více využívat nejen farmáři, vi-
naři nebo sadaři, ale třeba také zahrádkáři, vče-

laři či lesníci. Zájem by mohly mít také přímo 
samosprávy. Sledování precizních dat z terénu 
pomocí vlastních systémů se totiž stává důležité 
nejen pro zemědělce, ale vzhledem ke klimatic-
kým změnám i pro odbornou a širokou veřejnost.

„Abychom mohli s přírodou fungovat v sou-
ladu, musíme ji skvěle znát i vzhledem k tomu, 
jak se krajina neustále mění. Hyperlokální mě-
ření stavu půdy, porostu nebo podnebí, která 
poskytnou podklady pro precizní rozhodování 
nejen v zemědělství, jsou bez diskuze cestou bu-
doucnosti. Počet čidel a telemetrických nástrojů 
v českém zemědělství se bude každoročně ex-
ponenciálně zvedat a tlak farmářů na možnost 
samostatně nakupovat prostřednictvím e-shopu 
to dokazuje. Nespornou výhodou je, že instalaci 
a zapojení do systému zvládnou farmáři sami,“ 
zmiňuje Jiří Musil, CEO Agdata.

Již dnes využívá systém Agdata asi 1500 far-
mářů, kteří celkem spravují 650 000 hektarů. To 
je asi jedna desetina veškeré zemědělské půdy 
v Česku. Agdata zmiňují, že s digitalizací každý 
rok začne několik stovek dalších farmářů. Zhruba 
500 farem v Česku využívá možnosti digitalizace 
naplno, a řadí se tak mezi digitální evangelisty – 
v přepočtu na všechny hospodařící subjekty jsou 
to však stále pouhé jednotky procent. Lepší digi-
talizaci by podle Agdata pomohl především větší 
zájem ze strany státu.

E-shop Agdata k nahlédnutí na 
https://obchod.agdata.cz

FYI Prague

Pro chytrou farmu do e-shopu. 
Digitalizace českého zemědělství opět pokročila

Zemřel pan Břetislav Orna
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Ecolab s. r. o., Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, T: 296 114 040, E: office.prague@ecolab.com

VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM

PŘEJEME KRÁSNÉ A KLIDNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY,

HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A ÚSPĚCHŮ

V NOVÉM ROCE!

   Tuky pro čokoládovnický 
a cukrovinkářský průmysl

   Tuky a shorteningy
pro pekárenský průmysl

   Tuky pro mlékárenský 
průmysl

   Tuky pro kosmetický 
a farmaceutický průmysl

   Tuky pro výrobu 
krmných směsí 
a technické oleje

   Poradenská činnost 
v oblasti technologie 
procesů výroby 
a zpracování 
rostlinných tuků 
a olejů

The fi rst choice for value-added vegetable oil solution

AAK Czech Republic s. r. o., Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4

Tel: +420 222 212 087, +420 222 210 406, mobil: +420 602 145 090

e-mail: info.cz@aak.com

www.aak.com
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Praha – V rámci debat o konzu-
maci alkoholu se často opakuje, 
že Češi patří mezi největší pijáky 
na světě a dokládá se to údajem 
o množství vypitého čistého alkoho-
lu na hlavu. V tomto parametru jsme 
se skutečně v žebříčku publikova-
ném Organizací pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD) umísti-
li na 4. místě za Litvou, Rakous-
kem a Francií. Letos však přines-
la ročenka o zdraví, kterou tato or-
ganizace pravidelně vydává (Health 
at Glance 2019), ještě jedno srov-
nání, a tím je procento osob, které 
jsou na alkoholu závislé. Rázem se 
ocitáme až na 27. místě ze 44 sle-

dovaných zemí, tedy jednoznač-
ně pod průměrem. Ten činí 3,7 %
a v případě České republiky je to 
2,8 %. Nejhůře je na tom Lotyšsko 
s 10,4 % závislých obyvatel a nej-
lépe Itálie s 0,6 %. Jak si tako-
vou zdánlivou disproporci vysvět-
lit? 

My se domníváme, že zde hrají roli 
dvě skutečnosti, na které dlouhodobě 
upozorňujeme. V první řadě převážná 
většina Čechů pije zodpovědně. Tedy 
sice pravidelně, ale v menších dávkách 
– není nám vlastní skandinávský či vý-
chodoevropský styl nárazového opí-
jení. A za druhé se na vykázané spo-
třebě alkoholu výrazně podílejí turisté 
a přeshraniční prodej. Naši lidé tedy 
vypijí ve skutečnosti méně. To nazna-
čují i výsledky Francie – jedné z nejna-
vštěvovanějších turistických destinací. 
Ve vypitém alkoholu je na 3. místě, ale 
v procentu závislých je až 22.

Statistika OECD nabízí ještě jeden 
zajímavý závěr. Země se striktní regu-
lací alkoholu (všechny skandinávské 
země, ale i Slovensko nebo Belgie) ma-

jí daleko větší skupinu lidí závislých na 
alkoholu. Naopak země s velmi liberál-
ní politikou (Nizozemí, Velká Británie) 
mají množství závislých lidí o hodně 
nižší.

Ve sledovaném období (2007–2017) 
také ve většině zemí došlo k poklesu 
spotřeby. To dokládají také údaje Čes-
kého statistického úřadu, podle kte-
rých se v České republice snížil objem 
zkonzumovaného alkoholu v letech 
2008–2018 o 5,77 %.

Tímto srovnáním nechceme v žád-
ném případě bagatelizovat problémy, 
které nezodpovědné pití způsobuje. 
Ale nechceme je ani démonizovat. 
Přáli bychom si, aby se o této proble-
matice vedla vyvážená a objektivní 
diskuse na základě všech dostupných 
informací. 

Taktéž nepovažujeme za šťastné, 
když některé publikované rozhovory 
a texty působí dojmem, že jde o sou-
boj státu, který chce chránit občany 
před alkoholem, s výrobci alkoholic-
kých nápojů, které zajímá pouze zisk. 
Pivovary podnikatelskými subjekty sa-
mozřejmě jsou, ale jsou také nositeli 

tisícileté národní tradice a záleží jim 
na tom, aby bylo pivo spojováno pouze 
s pozitivními hodnotami. Proto se cho-
vají odpovědně a působí v tomto směru 
také na konzumenty.  

Na úrovni našeho svazu je to napří-
klad projekt Řídím, piju nealko pivo, 
kterým každoročně oslovíme na silni-
cích a na hudebních festivalech téměř 
10 tisíc řidičů. Kampaň probíhá již od 
roku 2010 a dílčím způsobem přispí-
vá k tomu, že se počet nehod pod vli-
vem alkoholu trvale snižuje (mezi roky 
2008–2017 o 44 %). Dalším projektem 
je Člověče, nezlob se, v rámci které-
ho ve spolupráci s obchodními řetězci 
školíme pokladní, jak v praxi zabránit 
nákupům alkoholu nezletilými. Vloni 
bylo takto proškoleno téměř 13 tisíc 
zaměstnanců. Řadu dalších aktivit dě-
lají jednotlivé pivovary, jako například 
osvětové stránky napivosrozumem.cz,
Respektuj 18 nebo odpovědnostní 
zprávy na obalech. Tyto aktivity vy-
cházejí z přesvědčení, že nejúčinnější 
je dlouhodobá a systematická osvěta.

V neposlední řadě je důležitým 
nástrojem samoregulace v oblasti 

reklamy a komerční komunikace. Již 
v roce 2005 přijali členové našeho sva-
zu Etický kodex, který pro tuto oblast 
stanoví závazná pravidla. Zakazuje 
například podporovat nadměrné pití, 
zesměšňovat abstinenci, spojovat pití 
piva s růstem výkonnosti či společen-
ské prestiže nebo spojovat konzumaci 
s řízením vozidel a jinými rizikovými 
činnostmi. Zvláštní pozornost věnuje 
kodex ochraně mladistvých. V přípa-
dech, kdy to je technicky možné, se 
zobrazení reklamy této skupině zce-
la vylučuje. V masových sdělovacích 
prostředcích musí inzerenti pečlivě 
zkoumat jejich cílovou skupinu a smí 
reklamu nasadit jen v kanálech a ča-
sech, kdy je dané médium sledováno 
minimálně ze 75 % populací starší 
18 let. Při poslední aktualizaci v červ-
nu 2019 byla zpřísněna právě pravidla 
směřující k ochraně nezletilých. Do-
držování kodexu pravidelně kontrolu-
jeme a minimálně za posledních 5 let 
jsme neevidovali jedinou stížnost na 
jeho porušení. Ani Rada pro reklamu 
neřešila za tuto dobu jedinou důvodnou 
stížnost na členský pivovar. 

Svijany – Betlém, kometa a andě-
líčci zdobí letošní vánoční edici svi-
janského piva. Stejně jako v uply-
nulých letech pivovar i letos dostál 
tradici a připravil nejen speciální
vánoční „osmipack“ Svijanského 
Mázu 11 %, ale pětilitrové soudky,
půllitrové plechovky a dvoulitrové 
Plechovky (nejen) pro chlapy s moti-
vem nadcházejících vánoční svátků. 
Stejný vánoční dekor se objeví i na 
lahvích Svijanského Mázu v běžném 
prodeji. 

Aktuální sezonní multipack s vá-
nočním designem obsahuje osm 
půllitrových lahví světlého ležáku 
Svijanský Máz. Je v prodeji například 
v řetězcích Albert, Billa, Globus, Tesco 

a Makro. Speciální vánoční edice ob-
líbeného dvoulitrového balení piva 
– Plechovek (nejen) pro chlapy – je 
k dostání na e-shopu pivovaru, ale 
také například v prodejnách Globus, 
Tesco a Makro. Do vánočního desig-
nu se převlékly i pětilitrové soudky, 
které se dají rovněž koupit přes e-shop 
nebo v pivovarské prodejně přímo ve 
Svijanech, stejně jako ostatní pivní 
sortiment. 

Vánoční půllitrové plechovky s ne-
pasterovaným Svijanským Mázem pi-
vovar poprvé uvedl na trh loni. Stáčírnu 
za více než 100 milionů Kč, která za ho-
dinu dokáže pivem naplnit až osmnáct 
tisíc plechovek, pivovar uvedl do plné-
ho provozu loni v březnu a letos na ní 
plánuje vyrobit kolem patnácti milionů 
půllitrových plechovek. Nepasterované 
pivo do plechovek ve Svijanech stáčí 
jako první a jediný český pivovar.

„Pokud nedojde k problému se záso-
bováním v důsledku rozmarů zimního 
počasí, vaše oblíbené svijanské pivo 
vám na vánočním stole rozhodně chy-
bět n ebude. Ale jestli vám můžu dopo-
ručit, zkuste vedle Svijanského Mázu ve 
vánočním obalu i některé z našich sil-
ných piv s více než 13 procenty extraktu 
původní mladiny. Jsou to piva sváteční 
a jejich vyzrálejší chutě se skvěle uplat-

Na Vánoce pivo s betlémskou hvězdou
P I V O V A R  S V I J A N Y  U V Á D Í  N A  T R H  V Á N O Č N Í  B A L E N Í  P I V A

Praha – Za prvních 9 měsíců le-
tošního roku se produkce pivovarů
pro tuzemský trh snížila oproti stej-
nému období loňského roku o 3,16 %.
Vývoz se naopak meziročně zvý-
šil o 4,33 %. Výsledkem je pokles
celkového výstavu o 1,22 %. Za 
poklesem tuzemského trhu stojí 
zejména počasí, které bylo v loň-
ském roce mimořádně teplé a na-
pomohlo rekordním prodejům, které
se letos již nepodařilo zopakovat. 
Tuzemská spotřeba s menšími mezi-
ročními výkyvy zůstává dlouhodobě
zhruba na stejné úrovni a rozvoj 
pivovarské ekonomiky tak táhne 
zejména export. Ten tvořil vloni
už téměř 25 % celkového výstavu, 
a jak je patrné z průběžných výsled-
ků, jeho podíl letos opět o něco 
vzroste. 

„Tuzemský trh je dlouhodobě stabil-
ní, co nám však dělá starosti, je pokra-
čující odklon od pití čepovaného piva 

v restauracích a hospodách. Zatím-
co ještě v roce 2009 drželo čepované 
s přehledem prim, vloni se jeho podíl 
snížil už na 38 % a pokles pokračuje. 
V prvních 9 měsících letošního roku byl 
podíl piva čepovaného ze sudů a tanků 
na celkové tuzemské spotřebě 37 %,“ 
říká Martina Ferencová, výkonná ře-
ditelka Českého svazu pivovarů a sla-
doven. Pivovary se proto snaží tradici 
české hospody bránit a rozvíjet. Cho-
zení na pivo u nás bylo odedávna spo-
lečenským fenoménem, který je o na-
vazování a posilování vztahů, výměně 
informací, řešení problémů či domlou-
vání spolupráce. Nejvýznamnější akti-
vitou v tomto směru jsou zářijové Dny 
českého piva, které se v posledních le-
tech začínají prosazovat i do za hraničí. 

Výsledky za leden až září nepřines-
ly žádná zásadní překvapení. Polovi-
nu spotřeby u nás tvoří ležáky, tedy 
spodně kvašená piva se stupňovitostí 
11–12 %, a jejich obliba mírně posi-
luje. Přibližně 45 % připadá na lehčí 

výčepní piva. Zbývajících 5 % tvoří 
kategorie nealkoholických piv, pivních 
mixů a pivních speciálů. Přestože jde 
o relativně malý objem, je v této kate-
gorii čilý pohyb. Každoročně se obje-
vují desítky nových variant ovocných 
mixů v nealkoholických i nízkoalkoho-
lických variantách a při nejrůznějších 
příležitostech pivovary vaří speciální 
piva. Nejčastěji se tak děje na svátek 
svatého Václava, který je patronem čes-
kého piva a sládků, na Vánoce nebo pro 
letní posezení v zahradních restaura-
cích.

Stejná zůstává i struktura druhů oba-
lů. V tomto ohledu patří pivovarnictví 
k nejekologičtějším, protože dominant-
ním způsobem přepravy jeho produktů 
ke konzumentům jsou velkokapacitní 
tanky, sudy a vratné skleněné lahve. 
Na tyto obaly celkově připadá 75 % 
tuzemské spotřeby. 

Český svaz pivovarů 
a sladoven, z. s.

Produkce českého piva se i letos udrží na solidní úrovni
C H L A D N Ě J Š Í  P O Č A S Í  M Í R N Ě  S N Í Ž I L O  D O M Á C Í  S P O T Ř E B U .  P O K R A Č U J E  R Ů S T  E X P O R T U

Země se striktní regulací alkoholu mají nejvíce závislých
Č E S K O  P O D  P R Ů M Ě R E M  Z E M Í  O E C D .  N E J N O V Ě J Š Í  R O Č E N K A  O  Z D R A V Í  U K A Z U J E ,  Ž E  S T A T I S T I C K Y  V Y S O K Á  S P O T Ř E B A 

A U T O M A T I C K Y  N E Z N A M E N Á  V Y S O K É  P R O C E N T O  Z Á V I S LÝ C H

ní právě v zimě a v kombinaci s dobrým 
jídlem,“ dodává svijanský sládek Petr 
Menšík.

Loni Pivovar Svijany uvařil celkem 
o zhruba dvě procenta více piva než 

v roce 2016 a s téměř 682 tisíci hek-
tolitrů je jedním z největších pivovarů 
v českých rukou a největším českým 
výrobcem zachovávajícím tradiční 
způsob kvašení piva. Letos pivovar 

plánuje, že se přiblíží hranici 700 tisíc 
hektolitrů. 

www.pivovarsvijany.cz

PIVOVAR SVIJANY, a. s.
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Mlékárna Polná spol. s r. o. |  Za Nádražím 680, 588 13 Polná  

|  tel.: 567 573 280, fax: 567 573 279  |  www.mpolna.cz

Zlatá Praha 
– porce

Jadel 
s kořením

 Pf 2020

Příjemné prožití 
vánočních svátků 

s výrobky z mlékárny 
v Polné

Koliba 
– plátky

Jadel 
přírodní

Výhradní distributor

FOSS přístrojů v ČR a SR

Hostivařská 538/56

102 00 Praha 10
Tel: +420 274 016 140

MlékárenstvíMlékárenství VínoVíno Referenční analýzyReferenční analýzy

Masný průmyslMasný průmysl NIR přístrojeNIR přístroje Zrniny, obilí, moukyZrniny, obilí, mouky

Krmiva Krmiva 
a pícnařstvía pícnařství

Centrální Centrální 
testování mlékatestování mléka

Spotřební Spotřební 
materiál a servismateriál a servis

SPECIALIZOVANÉ ANALYTICKÉ PŘÍSTROJE

V krátké době druhý mimořád-
ný úspěch zaznamenala moravská 
vína na mezinárodní soutěži. Ab-
solutně nejlepším vínem 14. roč-
níku izraelské soutěže Terravino 
byl vyhlášen slámový Ryzlink rýn-
ský 2015 z vinařství Vinné sklepy 
Lechovice. Kromě titulu šampiona 
si moravská vína odvážejí z Izra-
ele ještě další dvě velké zlaté, 
16 zlatých a 12 stříbrných medai-
lí. Účast našich vín organizačně 
zajistilo Národní vinařské centrum 
za finanční podpory Vinařského 
fondu.

„Po dvou dnech hodnocení jsem 
měl tu čest vyhlásit na závěrečném 

galavečeru absolutního šampio-
na soutěže. Stal se jím se skvělými 
95,4 body slámový Ryzlink rýnský 
2015 z Vinných sklepů Lechovice. 
Blahopřejeme!“ prozradil mimo-
řádně vysoké hodnocení vítězného 
vína JUDr. Luboš Bárta, který letos 
předsedal mezinárodní jury (5 ko-
misí, porotci z Izraele, ČR, Argen-
tiny, Austrálie, Francie, Velké Britá-
nie, Španělska, Portugalska, Polska, 
Řecka).

„Jednoznačně největší radost mám 
z toho, že je to právě Ryzlink rýnský, 
slámové 2015. Už v době, kdy jsem ho 
posílal na světové soutěže s ostatními 
našimi ledovými a slámovými a on se 
jediný vracel bez medailí, jsem věřil, 
že jeho čas ještě přijde,“ komentoval 
lechovický triumf Jan Hrachovský, 
technolog vinařství Vinné sklepy Le-
chovice. „Tomu vínu prostě není co 
vytknout. Od barvy, jež je tmavě žlutá 
s jantarovými odlesky, přes medové 
aroma s tóny vanilky a mandlí, až po 

nádherně čistou, šťavnatou ovocnou 
chuť a dlouhou perzistenci,“ popsal 
šampiona Jan Hrachovský.

Kromě velké zlaté medaile za šam-
piona si Vinné sklepy Lechovice od-
váží další velkou zlatou i za Frankov-
ku, slámové víno 2015 a třetí velká 
zlatá míří do Vinařství Josef Dufek 
za Rulandské modré, výběr z hroznů 
2015.

Česká republika měla kromě vína 
své zastoupení i v komisích. Vedle 
tradiční „dvojky“ Luboše Bárty a Ivy 
Kováříkové letos hodnotila i česká 
vinařka a lednická absolventka Ing. 
et Ing. Lucie Šimonová, která slouží 
v hodnosti kapitána v jednotkách UN 
v nárazníkovém pásmu mezi Izrae-
lem a Sýrií.

Terravino, 
jejímž národ-
ním, tedy izra-
elským, šampi-
onem se stalo 
Gva‘ot Winery 
s vínem Gofna 
Reserve Petit 
Verdot  2017 
(ve lká  z la tá 
medaile a 93,90 
bodů) se letos 
konalo v Je-
ruzalémských 
horách v luxus-
ním vinařském 
resortu upro-
střed vinic Is-
trotel Cramim, 
což příznačně 
znamená Vino-
hrady. V Izraeli 
se našim vínům 
tradičně daří. 
Kromě vysoké-
ho počtu me-

dailí, včetně těch nejcennějších, je 
letošní titul absolutního šampiona už 
sedmý. V konkurenci vín z více než 
20 zemí světa (letos 28) je to úspěš-
nost naprosto mimořádná. 

Více o vínech na 
www.vinazmoravy.cz
a www.terravino.org

Omnimedia, s. r. o.

Nejlepší víno mezinárodní soutěže Terravino pochází z Moravy
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Odborná porota vybrala devět fi-
nalistů, kteří budou bojovat o titul 
v desátém ročníku prestižní vinař-
ské soutěže Vinařství roku. O ti-
tul pro absolutního vítěze se utka-
jí tři malá, tři střední a tři velká 
vinařství. Vítězové Vinařství ro-
ku 2019 budou slavnostně vyhlá-

šeni 30. ledna na brněnském vý-
stavišti. Soutěž pořádá Svaz vinařů 
ČR za finanční podpory Vinařské-
ho fondu a Jihomoravského kraje.

Finalisty vybírala porota složená 
z 24 profesionálů z řad vinohradníků 
a vinařů, Státní zemědělské a potra-
vinářské inspekce, odborného tisku, 
enologie, sommelierství, marketin-
gu, prodeje vína a architektury a de-
signu. Podle objemu produkce pak 
byla nominovaná vinařství zařazena 
do kategorií malé, střední a velké vi-
nařství. 

FINALISTÉ VINAŘSTVÍ 
ROKU 2019

Malá vinařství 
(produkce do 50 000 l/rok)

�  Gala Vinařství, a. s.

�  Krásná hora s. r. o.
�  Vinařství Piálek & Jäger

Střední vinařství 
(produkce 50 001–250 000 l/rok)

�  Vinařství Bíza Čejkovice
�  Vinné sklepy Kutná Hora, s. r. o.
�  VICAN rodinné vinařství

Velká vinařství 
(produkce nad 250 000 l/rok)

�  NOVÉ VINAŘSTVÍ, a. s.
�  Vladimír Tetur
�  Šlechtitelská stanice vinařská Vel-

ké Pavlovice, a. s.

V další fázi soutěže posoudí sed-
mičlenná odborná komise přímo 
v jednotlivých vinařstvích, do jaké 
míry naplňují finalisté stanovená 
soutěžní kritéria, a defi nitivně roz-
hodne o vítězích.

„Všichni fi nalisté vyrábějí vynika-
jící vína, ale to pro úspěch na soutěži 
Vinařství roku samo o sobě nestačí. 
Adepti na titul musí po všech strán-
kách vynikat a dlouhodobě reprezen-
tovat tu nejlepší praxi, protože právě 
taková vinařství posouvají celý náš 
obor kupředu a mohou právem slou-
žit jako vzor pro všechny ostatní,“ 
přibližuje podstatu soutěže prezi-
dent Svazu vinařů ČR JUDr. Tibor 
Nyitray.

Celý proces hodnocení bude za-
vršen slavnostním vyhlášením, které 
bude 30. ledna na brněnském výsta-
višti v Pavilonu A3 opět moderovat 
Marek Eben. Kromě vítězů ve třech 
soutěžních kategoriích a absolutní-
ho vítěze Vinařství roku 2019 budou 
uděleny ceny „Enolog roku 2019 – 
partner Korunní“, „Počin roku 2019“ 
a „Cena prof. Viléma Krause, CSc“.

Vítězi titulu Vinařství roku se 
v minulosti stala vinařství Škrobák; 
Víno J. Stávek; Vinselekt Michlov-
ský a. s.; Bohemia Sekt, a. s.; Malý 
vinař – František a Hana Mádlovi; 
Znovín Znojmo, a. s.; Sonberk a. s.; 
Château Valtice – Vinné sklepy Val-
tice a. s. a Zámecké vinařství Bzenec.

Soutěž vyhlašuje a titul „Vinařství 
roku“ uděluje Svaz vinařů České re-
publiky ve spolupráci s Národním 
vinařským centrem, za význam-
né podpory Vinařského fondu ČR. 
Akce je pořádána pod záštitou hejt-
mana Jihomoravského kraje JUDr. 
Bohumila Šimka a primátorky sta-
tutárního města Brna JUDr. Markéty 
Vaňkové. 

Více informací 
naleznete na 

www.vinarstviroku.cz

Vinařství roku 2019 zná své finalisty 

Nejslavnější a nejvýznamnější
z amerických soutěží vín, tradiční
San Francisco International Wine 
and Spirits Competition, se stala 
dějištěm senzace: Vína moravských 
vinařů vyhrála v šesti kategoriích 
této soutěže. Kromě nejprestižněj-
ších titulů se naši vinaři mohou 
pyšnit ještě 83 medailemi. Účast 

našich vín proběhla za finanční 
podpory Vinařského fondu.

Za Českou republiku se soutěže zú-
častnilo 157 vín, jejichž výsledky vy-
volaly zaslouženou pozornost. Zakla-
datel, majitel a ředitel soutěže Anthony 
Dias Blue se domnívá, že nic podobné-
ho se dosud nepodařilo žádné z účast-
nických zemí za 39 ročníků, které od 
založení uplynuly. Samozřejmě vyjma 
pořádajících Spojených států.

Vinařství Agropol Mikulov získalo 
titul šampiona za nejlepší poloslad-
ký Ryzlink a nejlepší Pinot Blanc 
v soutěži. B/V vinařství má také dva 
šampiony – navíc s jedním a tím sa-
mým vínem. Vyhrálo s vínem Müller 
Thurgau 2018, pozdní sběr, kategorii 
suchých vín ostatních bílých odrůd 
i celkovou kategorii ostatních bílých 
odrůd. Marek Líbal se v San Francis-
cu stal šampionem již potřetí za sebou 
– letos s Ryzlinkem rýnským 2017. 
Vinselekt Michlovský má šampiona 
v kategorii nejlepší červené, pozdní 
sběr, za Agni 2007.

„Jsou to naprosto úžasné a neuvě-
řitelné výsledky, navíc uvědomíme-li 
si, že jsou podepřeny celkovou sta-
tistikou 8 Double Gold, 20 zlatých 
a 55 stříbrných medailí pro Českou 
republiku,“ komentoval JUDr. Luboš 
Bárta, šéfredaktor časopisu SOMME-

LIER a organizátor účasti moravských 
a českých vín. „Byla to neskutečná 
práce propasírovat takové množství 
vína rok od roku složitější americkou 
byrokracií a administrativou. Stálo to 
spoustu energie, času a Vinařský fond 
i peněz za stále dražší administrativní 
poplatky, cla a povolení. Ale výsledek 
stál za to! Jsme nadšeni z toho, jak 

skvělá vína měla Amerika příležitost 
ochutnat a ocenit!“ dodal Bárta.

Vloni moravští a čeští vinaři zís-
kali v San Franciscu 3 velké zlaté 
(VS Lechovice, Marek Líbal a Johann 
W Třebívlice) a dva šampiony kategorií. 

www.vinazmoravy.cz 
a www.sfwinecomp.com

Šest titulů šampiona pro moravská vína 
na nejvýznamnější americké soutěži

Už 11. ročník soutěže Hong Kong 
International Wine & Spirit Competi-
tion vynesl moravským a českým ví-
nům 20 medailí, z nichž 7 bylo stří-
brných a 13 bronzových. Účast vín 
z České republiky finančně podpořil 
Vinařský fond.

V konkurenci vín z celého světa se 
nejvíce dařilo společnosti Bohemia 
Sekt, která za své sekty obdržela 1 stří-
brnou a 4 bronzové medaile a dále pak 
dvě bronzové medaile pro svou znač-
ku Víno Mikulov a jednu pro Chateau 
Bzenec. Znovín Znojmo získal za svoje 
vína dokonce 2 stříbrné a jednu bron-
zovou medaili.

„Skutečnost, že se Hong Kong In-
ternational Wine & Spirit Competiti-
on letos konala již pojedenácté, svědčí 
o tom, že asijské státy představují už 
zavedený a stále náročnější trh. Stejně 
vysoké standardy mají i soutěže vín, 
které se zde konají. Úspěchy našich 

vinařů v Asii si tak v ničem nezadají 
s medailemi z prestižních soutěží po-
řádaných jak v Evropě, tak jinde ve 
světě a vyjadřují také možný exportní 
potenciál našich vín pro asijský trh,“ 
komentoval úspěch na Hong Kong In-
ternational Wine & Spirit Competition 
Ing. Pavel Krška z Národního vinař-
ského centra, které účast našich vín or-
ganizačně zajišťovalo.

Hong Kong International Wine & 
Spirit Competition je sesterskou soutě-
ží londýnské IWSC a probíhá pod zá-
štitou nejvlivnějších osob z asijského 
a mezinárodního vinařského průmys-
lu. Členy odborné poroty bývají Ma-
sters of Wine a další odborníci z řad 
someliérů, dovozců, kritiků a novi-
nářů. 

Více o soutěži na 
www.hkiwsc.com

Více o moravských 
a českých vínech na 

www.wineofczechrepublic.cz

Omnimedia, s. r. o.

Vinařství Víno Medaile
Bohemia Sekt Bohemia Sekt Prestige Rosé Brut 2016 Stříbro
B\V vinařství a. s. Frankovka Klaret 2018, výběr z hroznů Stříbro
Vinařství Ludwig Pálava 2018, výběr z bobulí Stříbro
Vinařství Lahofer Sauvignon 2018, VOC Znojmo Stříbro
Vinařství Pavlov Ryzlink Vlašský 2017, výběr z hroznů Stříbro
ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Veltlínské zelené 2018, výběr z hroznů Stříbro
ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Tramín červený 2017, výběr z bobulí Stříbro
Templářské sklepy Čejkovice Sanctus Victoria Tramín červený 2017, pozdní sběr Bronz
Templářské sklepy Čejkovice Sanctus Victoria Ryzlink rýnský 2017, pozdní sběr Bronz
Templářské sklepy Čejkovice Sanctus Victoria Chardonnay 2017, pozdní sběr Bronz
Templářské sklepy Čejkovice Sanctus Victoria Sauvignon 2017, pozdní sběr Bronz
VÍNO Mikulov, spol. s r. o. Sommelier Club Chardonnay 2017, pozdní sběr Bronz
VÍNO Mikulov, spol. s r. o. Sommelier Club Ryzlink vlašský 2017, pozdní sběr Bronz
Vinařství Pavlov Rulandské Šedé 2017, výběr z hroznů Bronz
ZNOVÍN ZNOJMO, a. s. Rulandské šedé 2017, pozdní sběr Bronz
CHATEAU BZENEC, spol. s r. o. Château Bzenec Brut 2016 Bronz
BOHEMIA SEKT, s. r. o. Bohemia Sekt Louis Girardot Brut 2015 Bronz
BOHEMIA SEKT, s. r. o. Bohemia Sekt Prestige 36 Brut 2015 Bronz
BOHEMIA SEKT, s. r. o. Bohemia Sekt Prestige Brut Bronz
BOHEMIA SEKT, s. r. o. Bohemia Sekt Prestige Chardonnay Brut Bronz

Naši vinaři získali v Hong Kongu 20 medailí
Výsledky soutěže Hong Kong International Wine & Spirit Competition:



BELL UVÁDÍ 
NA TRH KONOPNOU 

PŘÍCHUŤ

Švýcarská společnost Bell Flavours & Frag-
rances uvádí na evropský trh řadu přírodních 
konopných fl avorů a rostlinných extraktů, které 
podle ní přinášejí pro různé výrobkové kategorie 
„autentické chuťové profi ly“.

Podle prognóz agentury pro průzkum trhu
Technavio se očekává, že celosvětový trh s potra-
vinami a nápoji na bázi konopí do roku 2022 
poroste ročním tempem o 24 %.

Společnost při představení svých nových pro-
duktů oznámila, že inovace v evropském potra-
vinářském odvětví jsou poháněny poptávkou po 
přírodních produktech bez umělých aditiv, která 
obsahují netradiční „dobrodružné“ přísady. Ve-
doucí týmu fl avorů Agneta Hoffmannová infor-
movala, že konopí těmto požadavkům zejména 
mladých spotřebitelů odpovídá. 

„Trend konopí se stal součástí hlavního prou-
du. Vidíme, a to zejména v Evropě, že produk-
ty na bázi konopí se od roku 2017 stále častěji 
objevují v potravinářském a nápojovém odvětví, 
ať jde o energetické tyčinky, nápoje, snídaňové 
cereálie a pekárenské výrobky, či dochucovací 
omáčky a koření.“

Exploze inovací kolem konopí přichází také 
jako reakce na rostoucí poptávku po potravinách 
rostlinného původu, které se považují z hlediska 
zdravotního za základ zdravé výživy.

„Přestože použití konopí v potravinách a ná-
pojích není ničím novým, jeho nedávnou popu-
laritu lze přičíst rostoucímu zájmu spotřebitelů 
o stravu založenou na rostlinných produktech 
a výrobcích free from.“

 Konopí obecně získalo velký význam díky 
svým výživovým přínosům. Jeho semena jsou 
uváděna na trh jako „superpotraviny“, a to kvů-
li vysokému obsahu polynenasycených mast-
ných kyselin spolu s velmi dobře stravitelnými 
bílkovinami složenými ze všech esenciálních 
aminokyselin. Obsahují více než 9 g bílkovin 
v každých 30 gramech a poskytují všech devět 
esenciálních aminokyselin. Z mastných kyselin 
je to zejména omega-3 kyselina alfa-linoleno-
vá (ALA). Semena jsou dále dobrým zdrojem 
vlákniny a jsou bohaté na vitaminy a minerá-
ly, včetně vitaminu E, hořčíku, fosforu a dras-
líku.

Produkty obsahující konopí mají často na 
obalu vypodobněný konopný list, který je údajně 
podle Agnety Hoffmannové symbolem „spotře-
bitelské zvědavosti“ a „touhy experimentovat“. 
Podle ní jsou nové varianty příchutí Bell ideál-
ní pro inovace v řadě dalších výrobkových ka-
tegorií. Mohou být použity v různých sladkých 
a slaných aplikacích včetně nápojů, ať je to pivo 
či pivní mixy, cider, lihoviny nebo nealkoholic-
ké nápoje. Jsou vhodné do pekařských výrobků, 
cukrovinek, kečupu a majonézy, ochucených ole-
jů a také masových marinád.

Konopný extrakt a fl avor umožňují zobrazit 
část konopné rostliny na obalu potraviny a použít 
termín „konopí“ či „cannabis“ jako součást její-
ho názvu. Pro výrobce je to řešení „clean label“ 
umožňující vývoj funkčních potravin.

Všechny prezentované výrobky Bell jsou te-
kuté a jsou k dispozici ve dvou variantách, a to 
rozpustné ve vodě či rozpustné v oleji.

EVROPA: CENY POTRAVIN 
ROSTOU RYCHLÝM TEMPEM

Podle autorů nejnovějšího průzkumu, který 
zjišťoval ceny v jednotlivých evropských zemích 
a městech, roste cena potravin v Evropě rychlým 
tempem.

Náklady na nákup potravin vzrostly v Evropě 
meziročně ve srovnání s červnem 2018 o 2 %. 
Podle údajů z agentury Trading Economics byla 
roční infl ace u potravin v EU v letech 1997 až 
2019 v průměru 3,01 %.

Poslední zpráva Eurostatu odhalila, že nejvíce 
k roční infl aci v eurozóně přispěly ceny služeb. 
Ty přidaly 0,73 %. Následovaly potraviny, alko-
hol a tabák, které zvýšily celkovou úroveň infl ace 
o 0,3 %.

V rámci Evropské unie dosáhly v roce 2016 
výdaje na potraviny 1,123 miliardy EUR. Po-
dle údajů asociace potravinářského a nápojové-
ho průmyslového FoodDrinkEurope představují 
výdaje na jídlo a pití v průměru 13,5 % z rozpoč-
tu domácností v rámci celé EU. V jednotlivých 
členských státech se potom výdaje na potraviny 
pohybují v rozmezí 10 až 31 % příjmů domác-
ností. 

Podle mluvčího agentury specializující se na 
porovnávání cen Compare My Mobile k růstu 
cen potravin v Evropě přispívá řada faktorů včet-
ně zvýšeného zdanění nebo cel na zboží, politic-
kých a společenských událostí, směnných kurzů, 
dokonce i změny klimatu a počasí. Compare My 
Mobile spustil nový digitální nástroj pro naku-
pování potravin, který porovnává košík 17 zá-
kladních potravin, od jablek a banánů po mléč-
né výrobky, maso, nealkoholické nápoje a víno. 
Identifi koval nejdražší a nejlevnější místa náku-
pu potravin v regionu.

Studie zjistila, že nejdražší zemí, kde se na-
kupují základní potraviny z výše zmíněného ko-
še za 141,06 EUR, je Švýcarsko. Následovalo 
Norsko za 119,13 EUR, Island za 110,46 EUR, 
Monako za 99,12 EUR a Dánsko za 80,88 EUR. 
Z 22 analyzovaných evropských zemí byla nej-
levnějším místem, kde se dají nakoupit potraviny 
z koše za 27,07 EUR, Ukrajina následovaná Tu-
reckem za 34,24 EUR. Francie v první pětce nej-
dražších evropských zemí chyběla. S 79,75 EUR
byla těsně za Dánskem. Na dalších velkých spo-
třebitelských trzích, a to v Německu a Velké 
Británii, jsou v současné době potraviny dostup-
né, jak uvádějí údaje Compare My Mobile, za 
63,32 EUR a 65,45 EUR za koš.

Jaký vliv má plná účast na jednotném trhu EU 
na cenu potravin? Mluvčí řekl, že zjištěné údaje 
naznačují „smíšený“ obraz důsledků: „Analýza 
ukázala, že čtyři z pěti nejdražších zemí jsou mi-
mo EU. Ovšem Ukrajina, nejlevnější místo na 
nákup potravin, je také mimo jednotný trh. Taktéž 
je těžké předvídat, jaký dopad na jednotném trhu 
na celkové náklady na potraviny bude mít brexit. 
Jak však ukazují současné údaje, je často levnější 
nakupovat potraviny v zemích s plným členstvím 
na jednotném trhu (17 z 25 zemí v analýze).“
www.foodnavigator.com

DÁNSKO ZAKAZUJE 
PFAS V OBALOVÝCH 

MATERIÁLECH, 
IRSKO PROPAGACI 

ALKOHOLU, 
NĚMECKO GLYFOSÁT

Zářijové vydání Bruselského Bulletinu in-
formuje mimo jiné, že Dánsko chce zakázat 
sloučeniny PFAS v obalových materiálech na 
potraviny, Irsko chce zakázat reklamu propagující 
konzumaci alkoholu, evropská občanská 
iniciativa požaduje zavedení minimální ceny za 
emise CO₂ a Německo zakazuje glyfosát.

Dánsko se stalo první zemí, která s platností od 
července příštího roku zakáže použití per- a poly-
fl uoralkylových (PFAS) sloučenin v potravinář-
ských obalech. PFAS se používají při výrobě papí-
rových anebo kartonových obalů. Jejich výhodou 
je to, že na povrchu papíru vytvářejí tenký fi lm, kte-
rý odolává tukům, vodě nebo vlhkosti. Povrchy po-
tažené PFAS jsou nelepivé a odolné vůči mastnotě, 
díky tomu jsou ideální k použití v materiálech pro 
balení potravin. Používají se při výrobě sáčků pro 
mikrovlnné trouby, papíru na pečení a potravino-
vých boxů na jídlo. Problémem je, že tyto chemiká-
lie představují zdravotní riziko. Jsou spojovány se 
vznikem rakoviny, poruch imunitního a reprodukč-
ního systému a mají teratogenní účinky. 

K návrhu zákazu vypracovanému dánskou ve-
terinární a potravinovou správou ministr pro vý-
živu Mogens Jensen uvedl, že nehodlá připustit 
možnost, že by se takto nebezpečné látky dostá-
valy z obalů do potravy. Jsou totiž natolik závaž-
ným zdravotním problémem, že už nadále nelze 
čekat na legislativu Evropské unie.

Dále poznamenal, že PFAS se v životním pro-
středí samovolně jen obtížně rozkládají a akumu-
lují se v tkáních lidí a zvířat.

Irsko předložilo Evropské komisi návrh naří-
zení, jehož cílem je omezit propagační akce, kte-
ré podněcují ke konzumaci alkoholu. Nařízení se 
týká propagace a prodeje alkoholických výrobků. 

Od 1. září 2020 chce Irsko zakázat prodej alko-
holu za sníženou cenu nebo jeho podávání zdar-
ma. Návrh vychází z ofi ciálního stanoviska, že al-
kohol není „běžným potravinářským výrobkem“.

„Je načase vyřešit vztah Irska k alkoholu. Al-
kohol je droga, která představuje reálná rizika, 
poškozuje konzumenty a neměla by být předmětem 
propagační činnosti,“ uvedla vláda. Omezením 
přístupu k alkoholickým výrobkům prostřednic-
tvím propagačních programů nebo programů věr-
nostních karet se nařízení sladí s cíli zákona o ve-
řejném zdraví (alkohol) 2018, které mají a) do roku 
2020 snížit spotřebu alkoholu na 9,1 l čistého al-
koholu na osobu ročně; b) oddálit zahájení konzu-
mace alkoholu dětmi a mladými lidmi; c) snižovat 
škody způsobené zneužíváním alkoholu; d) regulo-
vat nabídku a cenu alkoholu, aby se minimalizova-
la možnost a výskyt škod způsobených alkoholem.

Německo chce od roku 2023 zakázat použí-
vání kontroverzního herbicidu glyfosátu. Zákaz 
je součástí programu na ochranu hmyzu od mi-
nistryně životního prostředí Svenji Schulzeové. 
Vláda plánuje zpočátku zakázat používání gly-
fosátu vyvinutého a uvedeného na trh pod znač-
kou Roundup americkým zemědělským gigan-
tem Monsanto na zahradách a parcelách u domů 
a poblíž zemědělských polí. 

O tom, zda použití glyfosátu představuje zdra-
votní riziko pro člověka, se hodně diskutuje. 
V roce 2015 vydala agentura pro rakovinu Světo-
vé zdravotnické organizace (WHO), Mezinárodní 
agentura pro výzkum rakoviny (IARC), zprávu, 
v níž dospěla k závěru, že glyfosát je „pro člo-
věka pravděpodobně karcinogenní“. Následné 
studie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin 
(EFSA) a Evropské chemické agentury (ECHA) 
dospěly k závěru, že není dostatek důkazů na 
podporu souvislosti mezi glyfosátem a rizikem 
rakoviny. Vzhledem k tomu, že všeobecně platný 
zákaz této chemické látky v EU neexistuje, začí-
nají konat jednotlivé členské státy. Rakousko již 
tuto chemikálii zakázalo a ve Francii se starosto-
vé pokoušejí omezit její použití v oblastech vzdá-
lených méně než 150 metrů od obytných domů.

Evropská občanská iniciativa požádala Evrop-
skou komisi, aby navrhla právní předpisy, které 
by odrazovaly od spotřeby fosilních paliv. Právní 
předpisy by také měly podporovat úsporu energie 
a využívání obnovitelných zdrojů pro boj proti 
globálnímu oteplování a omezení zvýšování tep-
loty. Vědeckým vedoucím iniciativy je Alberto 
Majocchi, profesor veřejných fi nancí na univer-
zitě v Pavii v Itálii. Do Občanského výboru patří 
mimo jiné zástupci Vědy pro demokracii a Ev-
ropských zelených. Návrh, pokud bude schválen, 
by zavedl minimální cenu za emise CO₂, počí-
naje 50 EUR za tunu CO₂ od roku 2020 až do 
100 EUR do roku 2025.

„Návrh zároveň zruší stávající systém bezplat-
ných povolenek znečišťovatelům EU a zavede 
mechanismus úpravy přeshraničního dovozu ze 
zemí mimo EU tak, aby kompenzoval nižší ceny 
emisí CO2 ve vyvážející zemi.Vyšší příjmy plynou-
cí ze zpoplatnění emisí budou alokovány na ev-
ropské projekty podporující úsporu energie a vy-
užívání obnovitelných zdrojů a na kompenzaci 
snížení zdanění nízkých příjmů,“ uvedla skupina. 
www.foodnavigator.com

Mgr. Tatiana Oldřichová
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Tajenka křížovky – název krajové speciality západočeských lázní: zaječí stehno se svíčkovou … (dokončení v tajence)

Zdroj: politicscentral.org
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PF 2020

25 let s vámi
FIMEX
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